Gestió de l’emergència sanitària al municipi
&n l’·mCit municipal T’Ia treCallat en diferentT accionT daWant l’emerg¿ncia Tanit·ria proWocada per la pand¿mia del
coronaWiruT 4"34 $07-2 $07*%- amC la clara Woluntat
d’informar aKudar i contriCuir a millorar la Tituació en cada

moment. "Ruí uT preTentem un reTum d’alguneT d’aRueTteT accionT per leT RualT Iem de donar infiniteT gr·cieT a
toteT leT perToneT empreTeT entitatT i organiTmeT Rue Ii
Ian contriCuÆt.

"dRuiTició de material de protecció
maTcareteT CateT ullereT guantT gel
IidroalcoIÉlic etc... .
$oordinació per a la diTtriCució de
maTcareteT Tolid·rieT i d’altre material
fruit de donacionT o iniciatiWeT Tolid·rieT.

4’Ian diTtriCuÆt LitT de conneYió a *nternet i ordinadorT port·tilT alT alumneT
de l’eTcola "guTtí (ifre i de l’*nTtitut
7all de -lÀmena. 4’Ia fet la diTtriCució
de leT targeteT menKador de la (eneralitat de $atalunZa.

4eguiment de leT dadeT i informacionT
referentT a l’emerg¿ncia Tanit·ria. "ctualit[acionT regularT a la p·gina XeC i
a leT YarYeT TocialT municipalT.

4uTpenTió de toteT leT actiWitatT i acteT
al municipi a partir del  de mar¾ amC
l’oCKectiu de tornar a programar tot el
Rue Tigui poTTiCle en noWeT dateT.

*ncrement del Tuport al 3eCoTt del -lÀmena i a $·ritaT en la logíTtica i repartiment d’alimentT durant l’emerg¿ncia
Tanit·ria.

4uport alT centreT aTTiTtencialT del
municipi i al $onTultori -ocal -lÀmena
amC aportació de material de protecció
o teTtT de detecció del $07*%-.

4uport al comer¾ amC aportació de
material de protecció. *nformació delT
eTtaClimentT oCertT. 0rganit[ació del
mercat municipal delT diumengeT amC
meTureT eYcepcionalT.

"tenció a perToneT maKor de 70 anZT i
perToneT WulneraCleT del municipi.
$oordinació amC el $onTorci de BeneTtar 4ocial del (iron¿T i amC perToneT
Wolunt·rieT.

/eteKa i deTinfecció d’eTpaiT i de la Wia
púClica de forma regular. "Kuda en deTinfeccionT de centreT aTTiTtencialT del
municipi.

%ifuTió d’actiWitatT familiarT a traWÀT de
mitKanT WirtualT. 4’Ia adaptat el $oncurT -iterari de 4ant (regori per preTentar-Ii oCreT telem·ticament.

4uport i coordinació amC 1rotecció $iWil de 4ant (regori i MoTToT d’&TRuadra per Wetllar pel m·Yim compliment de
leT meTureT de l’eTtat d’alarma i el confinament de la poClació.

"plicació de meTureT econÉmiRueT
immediateT. 1reparació d’aKudeT a comer¾oT empreTeT autÉnomT famílieT
entitatT i collectiuT afectatT per l’emerg¿ncia Tanit·ria i l’eTtat d’alarma.

Ens en sortirem!
Grup Municipal Junts per Sant Gregori
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