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El comitè de seguiment del Pla d’Emergència
Municipal es reuneix per analitzar i coordinar
mesures preventives
Es posa en prealerta el Pla d'Emergència Municipal per risc sanitari
El comitè de seguiment del Pla d'Emergència Municipal s’ha reunit novament aquest
migdia a l’Ajuntament per a fer el seguiment de les novetats que es van produint a
nivell estatal, català i local, al voltant de l’epidèmia del Coronavirus COVID-19. La
reunió ha estat adreçada a coordinar les accions establertes al protocol municipal
d’actuació per tal de garantir al màxim la seguretat dels terrassencs i les
terrassenques així com del personal municipal. Un cop recollides les recomanacions
que, sectorialment, s'estan emetent a nivell de la Generalitat de Catalunya i de
l'Estat, sobre les possibles situacions derivades del COVID-19, el comitè de
seguiment, presidit per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha decidit posar en
situació de prealerta el Pla d'Emergència Municipal per risc sanitari. Aquest nivell de
prealerta no significa l'activació del Pla, sinó que serveix perquè els serveis
municipals estiguin preparats pel cas que el Pla municipal s'activi en Alerta o
Emergència segons la situació que es pugui crear. A nivell de Catalunya, estem en
la fase de prealerta del PROCICAT.
Així doncs, els serveis municipals estan preparats i coordinats per prendre les
mesures preventives que convingui, tant pel que fa a la plantilla de l’Ajuntament com
per garantir que els serveis municipals essencials es puguin dur a terme, seguint en
tot moment les recomanacions i instruccions del Govern de la Generalitat a través
dels Departaments de Salut i Interior. Demà al matí està prevista una reunió de la
tinenta d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Núria Marín, amb les
representacions sindicals de l’Ajuntament, per traslladar-los les mesures que es
proposa implementar a nivell de plantilla, amb l’objectiu de garantir la seguretat i la
salut de totes les persones treballadores, i també la prestació dels serveis públics
essencials.
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Pel que fa a les activitats que han de tenir lloc a la ciutat pròximament, i atès que el
Pla d’Emergència municipal en prealerta preveu l’opció d’anul·lar o ajornar activitats
puntuals de pública concurrència en cas que sigui necessari, des de l’Ajuntament
s’està analitzant quines d’aquestes activitats previstes serien susceptibles de ser
ajornades, d’acord amb les organitzacions dels esdeveniments. En aquest sentit,
l’Ajuntament ha decidit que la campanya de donació de sang prevista per aquest
dissabte («Els Bombers t’acompanyen a donar sang») no es farà amb el format
previst inicialment al Raval de Montserrat i a l’Ajuntament, ateses les instruccions del
Departament d’interior que afecten el personal de Bombers, policia, i personal
d’emergència i sanitaris. Tot i això, es buscaran fórmules que aquell dia contribueixin
a promocionar les donacions de sang i aconseguir augmentar les reserves del Banc
de Sang i Teixits, que és l’objectiu d’aquesta campanya.
Des de l’Ajuntament es vol transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i
de màxima confiança en els serveis municipals i en el sistema de salut, que
segueixen els protocols que es marquen des del Govern de la Generalitat i estan
preparats per tractar les situacions que es produeixin.
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