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MESURES I RECOMANACIONS SOBRE LA PREVENCIÓ 
DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)

Tenc un dubte...
1. PUC SORTIR A PASSEJAR, A CÓRRER 
O EN BICICLETA?
No, aquestes activitats a l’aire lliure queden 
restringides. No es pot fer esport als espais 
públics (ni dins el casc urbà ni als camins de 
fora vila). Només es pot usar la bicicleta com a 
mitjà de transport per anar a la feina.

2. PUC ANAR EN COTXE O A PEU?
Sí, però només per anar a comprar aliments, 
productes farmacèutics i de primera necessi-
tat; per acudir als centres sanitaris, al banc, a 
la benzinera, a la farmàcia, a l’òptica, a la fei-
na; per assistir i tenir cura de majors, menors, 
dependents, persones amb discapacitat o per-
sones especialment vulnerables; per causa o 
força major o situació de necessitat. Aquesta 
circulació s’ha de realitzar de manera individu-
al a excepció de les persones amb dificultat de 
mobilitat que podran anar acompanyades. 

3. QUINS COMERÇOS ESTAN OBERTS 
AL PÚBLIC?
Estan obertes les botigues d’alimentació, de 
productes sanitaris i de primera necessitat; 
venda de premsa i papereria; els estancs, òpti-
ques, ortopèdies, botigues d’aliments d’animals 
de companyia, tintoreries i bugaderies, tendes 
de serveis informàtics. L’estada dins el comerç 

ha de ser l’estrictament necessària i heu de res-
pectar les normes de prevenció: la distància de 
seguretat entre vosaltres i els treballadors de 
les botigues, entrar amb l’ordre establert pel 
personal del comerç i complir les pautes que 
en cada cas us indiquin. És recomanable que en 
arribar a ca vostra vos renteu les mans.

4. PUC ANAR A PASSEJAR AMB EL CA?
No es tracta de passejar el ca, es tracta 
d’acompanyar el ca per fer les seves neces-
sitats i s’haurà de fer individualment, no amb 
tota la família, i sempre evitant el contacte 
amb altres persones. 

5. QUI POT ANAR A COMPRAR?
Recomanam que el qui vagi a comprar no per-
tanyi a cap grup de risc (persones majors, ma-
lats crònics, immunodeprimits...) i, en arribar a 
ca vostra, rentar-vos les mans.

6. PUC ANAR AMB ELS NINS A JUGAR 
AL PARC INFANTIL, A LA PLAÇA I A 
PASSEJAR PER FORA VILA O PER DINS 
EL CASC URBÀ? 
No, no és un dels motius per sortir de ca vos-
tra. Els nins han de romandre a casa, excepte 
per causes de força major. 
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7. HE DE MOURE EL COTXE SI EL TENC 
APARCAT A LA ZONA DE RESERVA 
D’ESTACIONAMENT LIMITAT? 
Queda suspès l’estacionament limitat durant 
el temps que duri l’estat d’alarma.

8. PUC ANAR AL MECÀNIC?
Sí. Els tallers mecànics poden estar oberts per 
a reparacions de vehicles, però no poden estar 
oberts per vendre productes comercials. 

9. PUC ANAR A DONAR DE MENJAR ALS 
ANIMALS QUE TENC A FORA VILA?
Sí, podeu anar a alimentar els animals, cans o 
altres.

10. PUC ANAR D’UN MUNICIPI A UN AL-
TRE?
Sí, sempre i quan sigui un dels motius pels 
quals no es limita la circulació de persones. 

11. PUC ANAR A VISITAR ELS AMICS 
I/O FAMILIARS?
No es pot anar a visitar els amics. Els famili-
ars tampoc, excepte quan es tracti de perso-
nes majors, dependents, discapacitats o es-
pecialment vulnerables que necessitin ajuda o 
assistència. Les persones majors i les perso-
nes amb patologia tenen un risc més elevat de 
contagi i de patir greument la malaltia; per això 
és molt important que s’estiguin a casa aïllats 
el major temps possible. 

12. ÉS NECESSARI OMPLIR EL REBOST 
PER TENIR MENJAR O ALTRES PRO-
DUCTES DURANT AQUESTS 15 DIES?
No. El proveïment de les botigues i dels super-
mercats està assegurat i es pot anar a com-

prar. Per tant, hem de ser responsables a l’ho-
ra d’anar a comprar ja que hi ha el perill que 
els aliments ens caduquin i els haguem de ti-
rar. Entre tots hem de fer una compra respon-
sable i adaptada a les nostres necessitats. 

13. 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 àre-
es d’aportació de fora vila estan obertes als 
usuaris. Tot i això, però, recomanam que inten-
tem disminuir la producció de residus per faci-
litar la feina als operaris de l’empresa de reco-
llida i disminuir la seva exposició al virus.
Així mateix, el Parc Verd romandrà obert de 
les 8.00 a les 13.00 h i també recomanam 
anar-hi només en cas d’extrema necessitat. 

14. PUC ANAR A LES OFICINES MUNI-
CIPALS DE LA CASA DE LA VILA?
Les oficines romanen tancades al públic. En 
cas de necessitat o d’urgència, podeu contac-
tar telefònicament al 971 12 53 35 o per cor-
reu electrònic a ajuntament@ajalgaida.net o 
fer ús de l’administració electrònica.

15. COM PUC CONTACTAR AMB LA PO-
LICIA LOCAL?
Al telèfon 639 681 170 o per correu electrònic 
a capdepolicialocal@ajalgaida.net

16. EM PODEN SANCIONAR SI NO COM-
PLESC LES MESURES PRESCRITES DE 
L’ESTAT D’ALARMA RD 463/2020?
Sí, amb sancions que van dels 601,00 € als 
30.000,00 €.
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17. PUC ANAR A CONSULTA AL CENTRE 
DE SALUT?
Sí, però abans sempre heu de telefonar a Cita 
Prèvia: 902 079 079 o 971 437 079 i seguir 
les pautes que vos indiquin.

18. SI TENC SÍMPTOMES, PUC ANAR 
AL CENTRE DE SALUT O A L’HOSPITAL?
No. Davant qualsevol símptoma heu de telefonar 
al 061 i, en cap cas, heu de sortir de ca vostra.

19. ES PODEN FER VETLES FUNERÀRIES?
Sí, però sempre a porta tancada i seguint les 
recomanacions del personal de l’empresa 
funerària.

20. HI HAURÀ EL MERCAT SETMANAL 
A PLAÇA A ALGAIDA I PINA?
Sí, però només amb la venda de productes 
d’alimentació i sempre respectant les distànci-
es de seguretat. Recomanam que després, en 
arribar a ca vostra, vos renteu les mans.

21. EL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE AL-
GAIDA, PINA I PALMA, MANTENDRÀ 
LA SEVA OFERTA DE SERVEIS?
Sí. 

22. HE D’UTILITZAR MÀSCARA SANI-
TÀRIA PER A PROTEGIR-ME?
No. Les persones sanes no necessiten usar 
mascara. Els professionals sanitaris indicaran 
l’ús de màscares quan sigui necessari.

23. 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.

24. COM PUC CONTACTAR AMB ELS 
SERVEIS SOCIALS EN CAS DE NECES-
SITAT?
S’han habilitat els telèfons especials de con-
tacte: 971 83 04 41 i 650 183 590.

VOS RECOMANAM
que les persones del grup de risc (per-
sones majors, malats crònics, immuno-

deprimides...) NO SURTIN al carrer. 

NOMÉS HO ATURAREM
SI ENS QUEDAM A CASA

I SEGUIM LES RECOMANACIONS

Gràcies per la col·laboració!


