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NOVES MESURES, RECOMANACIONS O MODIFICACIONS 
EN COLOR DE CARABASSA

MOBILITAT
A.1. QUINES SÓN LES PAUTES GENERALS 
DE MOBILITAT DURANT LA FASE O?

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/photos/a.506057149500287/2740496762722970/?type=3&eid=ARA7jGAMp-pNGGYAUv9qAeUygvvweEuLYNbqMGhn3pVNDaHHbEDMbIqOIG9aSKu1dvV8UUKvH8C7FS5O&__xts__%5B0%5D=68.ARCi1hYvpQKrX8FOyDg0wXvXYq_ODc_APZC0lY_5rW1d_EMOJrBqBukWLw8GfYcOk7lmUyTEVQxEdxRW9h8LldFYt42OuS4YNwRJh_m5BMDr7a-XpymANIWYZ_Mg7ipkUfeBKmut4_YZ6UvmjSF-yWWOEGxMXRZfjGMXzyVE6ymvsfQKWc87JlE8UVZRPhdUqQ0qc54OSVU2F-v6VSMHfqi6S_s7snsUbW6X34p6f83DMV9wM1TznsYn-dzPXKc4GwE3TYxkeI_GYsWwz3g5J8LhVhxGEk6I8PQCFBC49Y8S7UW0JlNxuLuDJZD0Ed04yRUmYCS0EgNv82kn1KfVfRoObg&__tn__=EEHH-R
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A.2. PUC ANAR EN COTXE O A PEU?
Sí, però només per anar als establiments o llocs 
oberts durant aquesta Fase O; per assistir i te-
nir cura de majors, menors, dependents, perso-
nes amb discapacitat o persones especialment 
vulnerables; per causa o força major o situació 
de necessitat.

A.3. QUI POT ANAR A COMPRAR?
Vos recomanam que la persona que vagi a com-
prar no pertanyi a cap grup de risc (persones 
majors, malats crònics, immunodeprimits...). En 
tots els casos, heu de respectar les pautes que 
vos indiquin els establiments (màxim de perso-
nes a l’interior dels comerços, distàncies de se-
guretat, ús de guants d’un sol ús, etc.) i, en arri-
bar a ca vostra, rentar-vos les mans amb aigua 
i sabó.

A.4. PUC ANAR AMB ELS NINS A JUGAR AL 
PARC INFANTIL, A PASSEJAR PER FORA 
VILA O PER DINS EL CASC URBÀ? 
Vos remetem al punt A.1. on resumim les pau-
tes de mobilitat durant aquesta Fase O. Vos re-
cordam, però, que no està permès l’accés als 
parcs infantils. 

A.5. HE DE MOURE EL COTXE SI EL TENC 
APARCAT A LA ZONA DE RESERVA D’ES-
TACIONAMENT LIMITAT? 
Queda suspès l’estacionament limitat durant 
el temps que duri l’estat d’alarma. Així mateix, 
queda sense efecte el canvi d’estacionament pe-
riòdic (canvi d’aparcament a un o un altre costat 
del carrer).

A.6. PUC ANAR D’UN MUNICIPI A UN ALTRE?
Sí, sempre i quan sigui un dels motius pels quals 
no es limita la circulació de persones o quan un 
servei no es trobi dins del municipi d’origen. 
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A.7. PUC ANAR A VISITAR ELS AMICS I/O 
FAMILIARS?
No es pot anar a visitar els amics. Els familiars 
tampoc, excepte quan es tracti de persones ma-
jors, dependents, discapacitats o especialment 
vulnerables que necessitin ajuda o assistència. Les 
persones majors i les persones amb patologia te-
nen un risc més elevat de contagi i de patir greu-
ment la malaltia; per això és molt important que 
s’estiguin a casa aïllats el major temps possible.

A.8. EL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE ALGAI-
DA, PINA I PALMA, MANTENDRÀ LA SEVA 
OFERTA DE SERVEIS?
Sí, però es podria donar el cas que hi hagi modi-
ficació d’horaris o altres incidències. Si per cau-
sa justificada us heu de desplaçar, abans con-
sultau els canvis al web del transport públic:

https://www.tib.org
Vos recordam que és obligatori l’ús de masca-
retes pera tots els usuaris del transport públic.

A.9. SI HE HAGUT DE SORTIR DE CA NOS-
TRA, QUINES PAUTES D’HIGIENE HE DE 
SEGUIR QUAN TORNI AL MEU DOMICILI?

 • Vos heu de llevar les sabates i deixar-les al 
costat de la porta del carrer.
 • Vos heu de rentar les mans amb aigua i sabó.
 • Heu de deixar els objectes que no necessiteu 
dins ca vostra (per exemple les claus o la car-
tera) vora el portal.
 • Heu de netejar els altres objectes que hagueu 
fet servir a l’exterior (per exemple el mòbil, 
les ulleres...). Usau mocadors d’un sol ús i so-
lució alcohòlica o aigua i sabé.
 • No heu d’espolsar la roba. Quan l’hagueu de 
rentar heu de fer servir aigua calenta.
 • Si usau el transport públic, és obligatori l’ús 
de mascaretes. 

https://www.tib.org/
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A.10. PUC ANAR A CUIDAR L’HORT O HOR-
TET PARTICULAR (D’AUTOCONSUM)?
Sí, però tenint sempre en compte les següents 
pautes:
1. Anar-hi de forma individual (Les persones 

majors, amb discapacitat o menors d’edat 
ho poden fer acompanyades d’una altra 
persona).

2. Només dins el teu municipi o a l’adjacent 
(però sense restriccions de distància si teniu 
animals o és un hort d’autoconsum.

3. Només per a recol·lecció, plantació, cura i 
manteniment, mai com a excusa per anar a 
una segona residència.

A.11. LES PERSONES MAJORS DE 70 
ANYS, HAN DE SEGUIR UNES PAUTES ES-
PECIALS A L’HORA DE SORTIR A PASSE-
JAR?
Sí: sempre han de sortir amb mascareta. A més, 
han de seguir aquestes normes més generals:
1. Poden sortir de 10.00 a 12.00 i de 19.00 a 

20.00 h.
2. Ho poden fer tots sols o amb un convivent 

majors de 14 anys.
3. No es poden asseure als bancs ni tocar el 

mobiliari urbà.
4. Han d’evitar qualsevol contacte amb nets, 

família no convivent o amics.
5. No han de donar besades i han de mantenir 

les distàncies.

A.12. PUC ANAR A LA PLATJA?
No. Durant la Fase O no està permès el bany. A 
més a més, si no és per un dels casos perme-
sos no ens podem desplaçar a un altre municipi. 
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ADMINISTRACIONS. ORGANISMES, 
INSTITUCIONS I ENTITATS OFICIALS
B.1. PUC ANAR A LES OFICINES MUNICI-
PALS DE LA CASA DE LA VILA?
Les oficines romanen tancades al públic. En cas 
de necessitat o d’urgència, podeu contactar te-
lefònicament al 971 12 53 35 o per correu elec-
trònic a ajuntament@ajalgaida.net o fer ús de 
l’administració electrònica.

B.2. SE SUSPENEN TOTS ELS TRÀMITS 
ADMINISTRATIUS?
Sí, però aquesta suspensió no afecta els tràmits 
d’afiliació, liquidació i cotització de la Seguretat 
Socials, que s’han de realitzar dins dels terminis 
prevists.

B.3. EM TOCAVA ANAR A SEGELLAR LA 
DEMANDA DEL SOIB, QUÈ HE DE FER?
No heu de fer res. El SOIB han renovat automàti-
cament totes les demandes des del 16 de març 
al 31 de maig. Si teniu dubtes, vos podeu posar 
en contacte per telèfon amb el SOIB.

B.4. M’HA CADUCAT EL DNI, QUÈ HE DE 
FER?
Res. Els DNI que han caducat durant l’estat 
d’alarma han estat renovats automàticament 
per un any.

COMERÇOS. BOTIGUES. ALIMENTS. 
ACTIVITATS COMERCIALS
C.1. QUINS COMERÇOS ESTAN OBERTS AL 
PÚBLIC?
Estan oberts els comerços de fins a 400 m2 

(per exemple: perruqueries, llibreries, ferreteri-
es, talles o botigues, etc.), sempre amb cita prè-
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via i amb un màxim d’un client per treballador. 
S’exceptuen, però, els començos situats a cen-
tres comercials.
Així mateix, podran obrir bars, cafeteries i res-
taurants només per a oferir servei de recollida 
o entrega a domicili.

C.2. QUINES PAUTES HEM DE SEGUIR DINS 
ELS ESTABLIMENTS COMERCIALS?
L’estada dins el comerç ha de ser l’estrictament 
necessària i, en tot moment, heu de respectar 
les normes de prevenció: la distància de segu-
retat entre vosaltres i els treballadors de les 
botigues, entrar amb l’ordre establert pel per-
sonal del comerç i complir totes les pautes que 
en cada cas us indiquin a cada establiment en 
concret. 
En sortir de l’establiment heu de dipositar els 
guants que heu usat en una paperera i mai ti-
rar-los en terra.
Us recomanam que porteu una senalleta, bossa 
o carretó propi, en lloc d’usar els dels establi-
ment, i també us aconsellam que en arribar a ca 
vostra vos renteu les mans.

C.3. PUC CONSUMIR DINS UN BAR, CAFE-
TERIA O RESTAURANT?
No, no es permet el consum dins del local. No-
més es podrà anar a recollir la comanda.

C.4. COM A CLIENT, PUC USAR ELS BANYS 
DEL COMERÇOS I ESTABLIMENTS?
No, per temes de prevenció. S’exceptuen els ca-
sos de necessitat.

C.5. HI HAURÀ EL MERCAT SETMANAL A 
PLAÇA A ALGAIDA I PINA?
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Sí, però només amb la venda de productes d’ali-
mentació i sempre respectant les distàncies de 
seguretat. Recomanam que SEMPRE, en arribar a 
ca vostra, vos renteu les mans amb aigua i sabó.

C.6. EM PODEN TALLAR EL SUBMINISTRA-
MENT D’AIGUA O D’ELECTRICITAT?
No. Mentre duri l’estat d’alarma, cap subminis-
trador podrà tallar l’electricitat o el servei d’ai-
gua als domicilis. En cas de trobar-vos amb al-
guna incidència, vos heu de posar en contacte 
amb els Serveis Socials.

C.7. QUAN ARRIB A CA NOSTRA DESPRÉS 
D’ANAR A COMPRAR, QUÈ HE DE FER?
Recomanam que netegeu les fruites i verdures i 
els productes envasats abans de desar-los.
Així mateix, heu de seguir les indicacions que 
hem explicat al punt A. 9 d’aquest full.

C.8. ES PODEN FER REFORMES O TRE-
BALLS DE REHABILITACIÓ ALS DOMICILIS 
O LOCALS COMERCIALS?
Sí, però sempre que no hi hagi interferència en-
tre els treballadors i els residents de l’immoble 
i es puguin delimitar zones on no hi hagi contac-
te entre els treballadors i les altres persones 
del domicili o local comercial. De tota manera, 
s’han de seguir les pautes establertes i, si és el 
cas, demanar els permisos que marca la llei.

SERVEIS SANITARIS, SALUT
D.1. SI TENC SÍMPTOMES (TOSSINA, FEBRE, 
DIFICULTATS PER A RESPIRAR) PUC ANAR 
AL CENTRE DE SALUT O A L’HOSPITAL?
No, millor que no vos mogueu de ca vostra. Si 
només teniu símptomes podeu cridar als se-
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güents telèfons i vos indicaran què heu de fer:
902 079 079 - 971 437 079

Però si necessitau atenció urgent, heu de cridar 
al 061.
També podeu fer servir l’aplicació informàti-
ca (APP de Cita prèvia) que us podeu descarre-
gar de la pàgina d’Ibsalut del Govern de les Illes 
Balears.

D.2. SI SOM UN PACIENT CRÒNIC I HE ACA-
BAT LES MEDICINES, PUC ANAR AL CEN-
TRE DE SALUT A FER RECEPTES?
No. Les receptes electròniques de la medicació 
dels pacients crònics s’han renovades automàti-
cament per dos mesos. Podreu recollir les vos-
tres medicines a l’apotecaria sense demanar cita.
També podeu fer servir l’aplicació informàti-
ca (APP de Cita prèvia) que us podeu descarre-
gar de la pàgina d’Ibsalut del Govern de les Illes 
Balears.

D.3. QUAN M’HE DE DESPLAÇAR AL CEN-
TRE DE SALUT?
En principi mai. Si vos trobau en alguns d’aquests 
casos:
1. Si no s’han renovat automàticament els 

meus medicaments
2. Si estic malalt
3. Si vull fer una consulta mèdica, d’infermeria 

o burocràtica
abans sempre heu de telefonar a Cita Prèvia: 
902 079 079 o 971 437 079 i seguir, en tos els 
casos, les pautes que vos indiquin.
També podeu fer servir l’aplicació informàti-
ca (APP de Cita prèvia) que us podeu descarre-
gar de la pàgina d’Ibsalut del Govern de les Illes 
Balears.

https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cita-previa-ibsalut/app-de-cites-mediques
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cita-previa-ibsalut/app-de-cites-mediques
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cita-previa-ibsalut/app-de-cites-mediques
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cita-previa-ibsalut/app-de-cites-mediques
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cita-previa-ibsalut/app-de-cites-mediques
https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cita-previa-ibsalut/app-de-cites-mediques
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D.4. HE D’UTILITZAR GUANTS PER A LES 
MEVES ACTIVITATS DIÀRIES?
No és necessari mentre no tingueu instrucci-
ons que ho recomanin. El millor mètode per a 
reduir la transmissió del virus és rentar-se les 
mans amb aigua i sabó i evitar tocar el mobilia-
ri urbà (baranes, portes, bancs públics, etc.). Sí 
però que és convenient usar guants d’un sol ús 
a les botigues per agafar les fruites i verdures.

D.5. ES PODEN FER VETLES FUNERÀRIES?
No. Les vetles funeràries estan prohibides a tot 
tipus d’instal·lacions, publiques i privades o en 
domicilis particulars. Heu de seguir, en tots els 
casos, les recomanacions del personal de l’em-
presa funerària.
Com a novetat, es pot visitar el cementeri en la 
franja horària permesa per a passejar.

QUAN ÉS RECOMANABLE USAR MASCA-
RETES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL?
Quan no sigui possible mantenir la distància de 
seguretat a la feina (2 m aproximadament), quan 
aneu a comprar, en espais tancats o al carrer.

QUAN ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARE-
TES?
Quan utilitzeu el transport públic.

QUINES MASCARETES HAN D’USAR LES 
PERSONES SANES?
Es recomana l’ús de mascaretes higièniques.

QUINES MASCARETES HAN D’USAR LES 
PERSONES QUE TENGUIN DIAGNOSTICA-
DA LA COVID-19?
Tant si tenen símptomes o són asimptomàtiques, 
es recomana l’ús de mascaretes quirúrgiques.
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QUINES SÓN LES RECOMANACIONS PER 
POSAR-NOS QUALSEVOL MASCARETA?
1. Rentar-nos les mans abans amb aigua i sabó.
2. És bàsic que la mascareta s’ajusti a la cara i 

ens ha de cobrir la boca, el nas i la barra.
3. No ens hem de tocar la mascareta quan la 

duim posada.
4. Recomanam no usar la mascareta més de 4 

hores.
5. No hem re reutilitzar les mascaretes llevat 

que s’indiqui que són reutilitzables. Si es de-
teriora per l’ús, l’hem de substituir per una al-
tra de nova.

6. Hem de llevar-nos la mascareta per la part 
de darrere, sense tocar la part frontal, i l’hem 
de tirar dins un poal de fems tancat i després 
rentar-nos les mans amb aigua i sabó.

7. Hem de rentar les mascaretes reutilitzables 
seguin sempre les indicacions del fabricant.

FEMS. RECOLLIDA SELECTIVA. 
RESIDUS 
E.1. ES FA LA RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS PORTA A PORTA? PUC ANAR A 
LES ÀREES D’APORTACIÓ DE FORA VILA?
Sí. La recollida selectiva de residus porta a 
porta es fa cada dia a l’horari habitual, i les 
àrees d’aportació de fora vila estan ober-
tes als usuaris. Tot i això, però, recomanam 
que intentem disminuir la producció de resi-
dus per facilitar la feina als operaris de l’em-
presa de recollida i disminuir la seva exposi-
ció al virus.
Així mateix, el Parc Verd romandrà obert de 
les 8.00 a les 13.00 h. Reiteram la recoma-
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nació que no aneu al Parc Verd si no és en cas 
d’extrema necessitat. 

E.2. ES FA LA RECOLLIDA DE VOLUMINO-
SOS?
No, ha quedat suspesa fins a nou avís, tant a 
domicili com al Punt Verd.

E.3. COM HO HE DE FER PER MANIPULAR 
ELS RESIDUS D’UNA PERSONA EN QUA-
RANTENA O AMB POSITIU DE COVID19.
Usar tres bosses per treure els residus:

Bossa de plàstic 1. Dins l’habitació, dins d’un 
poal (millor amb pedal i tapadora). La persona 
en quarantena hi ha de tirar els seus guants, 
mocadors i màscares.

Bossa de plàstic 2: Dins l’habitació, vora la 
porta. El cuidador hi ha de ficar la bossa 1 ben 
tancada juntament amb els guants i la màs-
cara que s’han usat per a tancar-la. Aques-
ta bossa 2 també es tanca ben tancada dins 
l’habitació.

Bossa de plàstic 3: S’ha de posar dins la bos-
sa de rebuig del domicili. És bàsic que es tre-
gui el dia de recollida de rebuig o que es tiri a 
un contenidor de rebuig (mai en cap altre de 
recollida selectiva).

En acabar el procés vos heu de rentar molt bé 
les mans.

E.4. ELS GUANTS, A QUIN CONTENIDOR 
ELS HE DE DIPOSITAR?
Els guants no són envasos i no han d’anar al 
contenidor groc. Si heu de fer servir guants, 
heu de dipositar els usats al contenidor de 
rebuig.
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E.5. PUC TREURE RESIDUS DE PODA D’AR-
BRES O D’HERBA ELS DIES DE RECOLLIDA 
DE RESIDUS ORGÀNICS?
Sí, només els dies de recollida de residus orgà-
nics. Heu de treure-los dins una bossa d’un mà-
xim de 30 litres. Si supera aquesta quantitat, 
els residus de poda no es recolliran.

E.6. PUC DUR RESIDUS AL PARC VERD?
Durant el temps de l’estat d’alarma, els ciuta-
dans que viuen dins del cascs urbans i que gau-
deixen del servei de recollida de fems porta a 
porta NO PODRAN DESPLAÇAR-SE AL PARC 
VERD perquè incompleixen les normes del con-
finament i podran ser sancionats.

ANIMALS I MASCOTES
F.1. PUC ANAR A PASSEJAR AMB EL CA?
No es tracta de passejar el ca, es tracta d’acom-
panyar el ca per fer les seves necessitats.
A partir de dia 2 de maig, les sortides amb la 
mascota es poden realitzar amb una altra per-
sona amb la qual es convisqui, respectant en 
tot moment les franges horàries establertes 
per grups d’edat i sense mantenir cap tipus de 
contacte amb altres animals o persones. 
La sortida sempre ha de ser curta i pels voltants 
de ca vostra, amb el mínim de duració possi-
ble. Així mateix vos recordam que heu de dur el 
ca fermat i que heu de recollir els excrements. 
També podeu netejar els orins de la vostra mas-
cota portant una botella amb aigua i lleixiu (1 li-
tre d’aigua per 20 cm3 de lleixivet).
En arribar a ca vostra, li heu de netejar les potes 
i la cua amb aigua i sabó. Recordau que després 
de tocar la vostra mascota, vos heu de rentar 
les mans i no tocar-vos la cara.
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F.2. PUC ANAR A DONAR DE MENJAR ALS 
ANIMALS QUE TENC A FORA VILA?
Sí, podeu anar a alimentar els animals, cans o 
altres.

POLICIA LOCAL. ORDRE PÚBLIC
G.1. COM PUC CONTACTAR AMB LA POLICIA 
LOCAL?
Al telèfon 639 681 170 o per correu electrònic a 
capdepolicialocal@ajalgaida.net

G.2. EM PODEN SANCIONAR SI NO COM-
PLESC LES MESURES PRESCRITES DE L’ES-
TAT D’ALARMA RD 463/2020?
Sí, amb sancions que van dels 601,00 € als 
30.000,00 €.

G.3. A FORA VILA, PUC FER CREMES CON-
TROLADES?
No. Durant el període comprès entre dia 1r de maig 
i dia 15 d’octubre de 2020, ambdós inclosos, està 
totalment prohibit fer foc als terrenys forestals.
En cas de dubte, o si precisau de més informació, 
vos podeu posar en contacte amb Protecció Civil 
d’Algaida, al telèfon: 647 348 293

SERVEIS SOCIALS
H.1. COM PUC CONTACTAR AMB ELS SER-
VEIS SOCIALS EN CAS DE NECESSITAT?
S’han habilitat els telèfons especials de contacte: 
971 83 04 41 i 650 183 590.

H.2. AFECTA L’ESTAT D’ALARMA AL RÈGIM 
DE VISITES I CUSTÒDIES COMPARTIDES 
DELS FILLS?
No. Les mesures adoptades judicialment en 
les procediments de família no queden afec-
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tades durant l’estat d’alarma. Tot i això, es po-
drà alterar de forma consensuada el règim de 
visites i custòdies. En el cas que no s’arribi a 
un acord o es produeixi un incompliment, cor-
respondrà al jutge adoptar la decisió. Com a 
excepció, se suspenen temporalment tot ti-
pus de visites als Punts de Trobada Familiar.

 * * * ATENCIÓ * * *
CAMPANYA DE RENDA ÀGIL 

(DECLARACIÓ IRPF)
Des de l’Agència Tributària ens han informat que 
en el cas que es pugui dur a terme la Campa-
nya de Renda Àgil al municipi d’Algaida (ajuda i 
assessorament per a confeccionar la Declara-
ció de la Renda per part de l’ATIB), la campanya 
no tendrà lloc abans del mes de juny. Al web de 
l’Agenda Tributària, trobareu la informació ofi-
cial actualitzada. Així mateix, si teniu qualque 
dubte, podeu telefonar a les Oficines Municipals 
de la Casa de la Vila 971 12 53 35.

Web de l’Agencia Tributaria
Web de l’Agència Tributària de les Illes Balears

RECORDAU
Les indicacions que us oferim en aquest full fan 
referència només a la FASE O. Teniu en comp-
te que les mesures de prevenció i les pautes de 
comportament es poden actualitzar i canviar 
segons l’evolució de la pandèmia. Així mateix, si 
teniu cap incidència que no estigui recollida en 
aquest full d’informació, podeu cridar a la Poli-
cia Local d’Algaida: 639 68 11 70

https://www.agenciatributaria.es/
https://www.atib.es/default.aspx?lang=ca#
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VOS RECOMANAM
-Que mantingueu una distància de 2 metres amb 
les altres persones.
-Que netegeu regularment el telèfon mòbil i les 
tauletes electròniques amb productes eficaços 
que no facin malbé els aparells.
-Que eviteu tocar superfícies.
-Que us renteu regularment les mans amb ai-
gua i sabó, fent especial esment a no deixar-vos 
cap espai.
-Que eviteu tocar-vos la cara amb les mans.

VÍCTIMES 
DE VIOLÈNCIES MASCLISTES

Es manté l’atenció telefònica i l’acompanyament 
presencial. Servei les 24 hores.

Telèfon: 971 17 89 89

Telèfon d’urgències: 112

Telèfon d’informació: 016

Whatsapp 24 h d’atenció a dones: 639 837 476

Si sou víctima de violències masclistes, anau 
a la farmàcia i demanau la MASCARETA-19 
la persona que vos atendrà sabrà que ha de te-
lefonar a l’112

SITUACIONS D’ESPECIAL VULNERA-
BILITAT: MENORS, GENT GRAN, 

INCLUSIÓ SOCIAL
El Consell de Mallorca ha habilitat un telèfon 
gratuït per a emergències socials amb la finali-
tat de donar el màxim de cobertura a totes les 
persones vulnerables:
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900 100 444
Professionals de l’IMAS (Institut Mallorquí 
d’Afers Socials) vos atendran i vos oferiran la 
millor solució segons cada consulta.

CONSULTES VIRTUALS DE SALUT
Els centres de salut de Mallorca ofereixen du-
rant tot el temps de l’estat d’alarma un servei 
gratuït de consulta virtual de salut.
Si teniu qualsevol dubte sobre una malaltia o el 
vostre estat de salut, podeu fer les consultes 
per missatge privat al Twitter (@apmallorca), 
Facebook AP Mallorca o Instagram (apmallor-
ca). Els professionals sanitaris vos contestaran 
tan aviat com sigui possible.

LÍNIA 24 HORES 
D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

El Govern de les Illes Balears ha habilitat un nú-
mero de telèfon per si precisau d’atenció psico-
lògica per solitud, dol, ansietat, etc.

900 112 003

Professionals del Col·legi Oficial de Psicòlegs, 
especialitzats en intervencions de crisis, emer-
gències i dols vos escoltaran i ajudaran.

SI TENIU VEÏNS MAJORS 
I ELS VOLEU AJUDAR

(Només en el cas de no tenir cap símptoma de 
COVID-19)
-Contactau amb ells seguint sempre les reco-
manacions de seguretat (distància, higiene de 
mans, etc.).
-Intercanviau els vostres telèfons i manteniu el 
contacte 2 o 3 vegades cada dia.
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-Els hi podeu anar a comprar, treure el fems, 
passejar la mascota...
-Si sou diversos veïns, anau sempre al mateix 
domicili. És millor si cada llar té un sol veí de 
referència.
-Si detectau cap incidència, vos heu de posar en 
contacte amb els serveis socials:

971 83 04 41 i 650 183 590

EL TELÈFON DE LA CONSELLERIA 
DE SALUT DEL GOVERN DE LES 

ILLES BALEARS AMPLIA EL SERVEI
El telèfon de Salut Pública i Participació

900 101 893

amplia el servei i oferirà més informació: si te-
niu qualque dubte o necessitau consells per a un 
confinament saludable (alimentació, activitat fí-
sica, tabac, alcohol, prevenció d’accidents do-
mèstics, convivència, jocs, etc. hi podeu telefo-
nar de 8.00 a 20.00 h (de dilluns i divendres) i de 
8.00 a 15.00 h (dissabtes, diumenges i festius).

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES 
DIRIGIDES A L’ACTIVITAT COMERCIAL
Vos podeu descarregar aquesta guia elaborada 
pel Govern d’Espanya a través del web de l’Ajun-
tament d’Algaida o directament des d’aquest 
enllaç:

Protocolo y guía de buenas prácticas 
dirigidas a la actividad comercial en 

establecimiento físico y no sedentario

El document és un PDF de 32 pàgines.

http://www.ajalgaida.net
http://www.ajalgaida.net
http://www.ajalgaida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj341878.pdf
http://www.ajalgaida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj341878.pdf
http://www.ajalgaida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj341878.pdf
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GUIA PER A GARANTIR 
EL DRET A L’HABITATGE 

EN TEMPS DE L’ESTAT D’ALARMA
Vos podeu descarregar aquesta guia ciutadana 
elaborada pel Govern de les Illes Balears a tra-
vés del web de l’Ajuntament d’Algaida o directa-
ment des d’aquest enllaç:

Guia per a garantir el dret a l’habitatge

El document és un PDF de 8 pàgines.

PÀGINES OFICIALS D’INFORMACIÓ 
SOBRE EL COVID-19 (CORONAVIRUS)

Si pitjau damunt els enllaços 
vos remetran a les pàgines

Govern d’Espanya

Govern de les Illes Balears

Consell de Mallorca

NOMÉS HO ATURAREM 
SI ENS QUEDAM A CASA

I SEGUIM LES RECOMANACIONS
Gràcies per la col·laboració!

http://www.ajalgaida.net
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
http://www.ajalgaida.net
http://www.ajalgaida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj341877.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/
https://web.conselldemallorca.cat/es/covid-19

