Comunicat de premsa
Terrassa, 4 de maig de 2020

El Govern municipal reforça la distribució de
mascaretes bàsiques per a perruqueries, centres
d’estètica i tatuatges i comerços en general
Avui ha fet seguiment del primer dia del procés de desescalada de les mesures
de confinament
El Govern municipal ha centrat la reunió telemàtica d’aquest dilluns en el seguiment
de l’activitat ciutadana i dels serveis municipals en relació al primer dia del procés de
desescalada de les mesures de confinament:
-

Avui s’han començat a distribuir mascaretes bàsiques/higièniques, des del
Recinte Firal, per a perruqueries, centres d’estètica, tatuatges i activitats
similars, així com comerços en general. L’Ajuntament, que inicialment havia
previst distribuir 22.000 mascaretes bàsiques/higièniques a través d’aquest
canal, n’ha destinat finalment fins a 60.000.

-

En la franja horària del matí s’han distribuït mascaretes a una trentena de
comerços de la ciutat.

-

L’horari de distribució de mascaretes bàsiques/higièniques canviarà a partir de
demà, per adaptar-se millor als horaris habituals d’establiments comercials:
serà de 8 a 12 del matí i de 13 a 17h a la tarda. Dintre d’aquest procediment
s’inclou també l’actualització de dades bàsiques de comerços, que igualment
es pot fer a través del formulari disponible a www.terrassa.cat/comerç o a
bit.ly/comerçterrassa.

-

El Govern municipal expressa novament el seu agraïment a les moltíssimes
perruqueries i centres d’estètica que en els primers dies de la crisi van fer
donació de material de protecció perquè fos distribuït a la ciutadania.

-

Aquest matí s’han distribuït gairebé 10.500 mascaretes, aportades pel Govern
espanyol, a través del transport públic de la nostra ciutat.
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-

Continua la distribució a domicili de mascaretes per a persones vulnerables.

-

Des de la web municipal terrassa.cat i les xarxes socials municipals es reforça
la informació a la ciutadania.

-

La deixalleria de Can Casanovas ha reiniciat la seva activitat amb normalitat,
segons les previsions, amb un gran increment de les trucades telefòniques i
consultes de la ciutadania.
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