Nota de premsa
Terrassa, 4 d’agost de 2020

L’Ajuntament presenta noves mesures per frenar la
tendència de la Covid-19 a la ciutat
Es preveu la instal·lació de carpes per fer proves PCR, així com mesures per
evitar les concentracions de persones a la via pública i intensificar la tasca
d’informació i prevenció a la ciutadania
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del primer tinent d’alcalde, Isaac
Albert, i de la regidora de Salut, Mónica Polo, ha presentat aquest matí en roda de
premsa les noves mesures previstes a la ciutat arrel de la incidència acumulada per
l’augment de casos de coronavirus a algunes zones del Vallès Occidental. Davant
d’aquesta situació, tant des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
com des dels propis ajuntaments com Terrassa, s’han activat tots els recursos per
endegar una estratègia conjunta que permeti detectar i controlar la transmissió del
virus, i treballar per evitar imposar mesures més severes en les properes setmanes.
Per a l’alcalde Jordi Ballart, «davant d’aquesta situació, i sobretot davant la
tendència, hem de fer una nova crida. Sabem que no és la primera, i segur que
no serà l'última, però hem de recuperar la responsabilitat i no relaxar-nos. Cal
ser curosos, prenent en tot moment les mesures de precaució i higiene que
calguin, i frenar entre tots i totes l’increment de contagis». L’alcalde ha volgut
destacar també l’estret seguiment que es realitzar amb el Departament de Salut per
emprendre mesures d’actuació, i participar en el Consell Assessor Metropolità. A
més, també s’ha fet un comitè de seguiment, que es reunirà periòdicament, amb els
diferents Grups Municipals de l’Ajuntament, per informar de la situació a la ciutat.
Pel que fa a les mesures previstes, properament s’iniciarà un seguit de cribratges a
través d’unes carpes muntades pel SEM davant dels equips d’atenció primària de les
zones en la qual s’ha detectat un increment de casos, al CAP Rambla, CAP Nord i
CAP Est. Les carpes s’instal·laran aquest divendres i està previst que es mantinguin
durant tres dies. Els horaris seran de 9 a 14h i de 18 a 22h. Aquesta mesura, per a
l’alcalde, ha de servir «tant per all control i cribatge de casos, com per detectar
casos asimptomàtics, el que ens permetrà avançar en el nostre objectiu de
frenar la propagació del virus».
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En aquestes carpes s’informarà de la necessitat, si es tenen símptomes, de fer-se la
prova PCR i es derivarà al CAP. Aquestes carpes informatives s’afegeixen al ja existent dispositiu que disposa la ciutat d’informadors, amb voluntaris i voluntàries de
Creu Roja, que recorren la ciutat informant de consells de prevenció i mesures d’higi ene; els ADF, per a l’entorn natural, realitzant la mateixa funció; així com els Agents
Cívics. A més de les diferents zones afectades de la ciutat, es realitzarà una batuda
informativa als eixos comercials, on hi ha major afluència de persones, per incre mentar la difusió i la informació.
Altres mesures previstes
A la ciutat, a més, s’han previst noves mesures per evitar la propagació del virus, sobretot en la mesura d’evitar al màxim possible la concentració de persones a la via
pública. Així, s’ha previst un reforç de seguretat a places i parcs i jardins de la ciutat
per informar de la necessitat d’evitar concentracions, foment de l´ús de la mascareta
i mantenir les distàncies. Aquests dispositius recorreran diferents zones de la ciutat.
Per altra banda, s’iniciarà també les properes nits, com a mètode dissuassori la nete ja amb aigua de places i espais de la ciutat per evitar la concentració de persones.
L’objectiu d’aquest dispositiu de neteja és evitar aglomeracions massives de persones. Per últim, pel que fa a l’horari de tancament de les terrasses de bars i restaurants els caps de setmana, es modifica i es redueix una hora. Així, hauran de tancar
a les 12 de la nit.
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