Benvolgut/da,
D’acord amb els criteris d’actuació davant el risc de Covid-19 en activitats i
empreses agràries, recomanat per la Delegació del Govern a Lleida de la
Generalitat de Catalunya, on els criteris i previsions en l’àmbit municipal, deixa
als ajuntaments la competència de disposar de dades concretes que ens
permetin preveure l’impacte de l’activitat de la campanya al municipi i prevenir
una alerta sanitària. L’Ajuntament ha de conèixer el cens de la població
sobrevinguda per la campanya de la fruita, no només el nombre de
persones nouvingudes, sinó també els que s’allotgen en el municipi; ja
sigui en pisos o allotjaments tipus “alberg” de titularitat pública o privada,
així com un cens d’aquests (ubicació i persones que s’hi allotgen).
Per això, des de l’Ajuntament us demano la vostra col·laboració, en el cas que
faciliteu, cediu o llogueu allotjament : casa, masia, torre o habitació a
temporers, per a poder prevenir una alerta sanitària que ningú desitja.
L’Ajuntament ha de tenir coneixement puntual de les incidències de salut que
es produeixin en relació amb el COVID-19, als efectes de contribuir a protegir la
salut pública.
L’Ajuntament d’acord amb la informació disponible, dimensionarà els seus
serveis de vigilància privada, protecció civil, espai de confinament comú per a
albergar casos amb simptomatologia associada i d’altres, per tal de fer complir
les normes i recomanacions establertes per a la ciutadania en relació amb el
COVID-19.
En breu, us farem arribar el protocol a seguir d’acord amb les mesures
d’higiene dels allotjaments i de les persones, per fer front al COVID-19.
Us agrairé que ens feu arribar les dades requerides, el més aviat possible a
la vostra Central o al correu electrònic: covid19@alcarras.cat per poder
començar a preparar tot el que sigui necessari (adjuntem model).
Es prega aquesta informació en benefici de garantir la collita de la fruita i per
controlar i evitar la sortida de qualsevol focus de coronavirus a la nostra
població
Atentament,

Manel Ezquerra
Alcalde d’Alcarràs
Ajuntament d'Alcarràs
Plaça de l'Església, 1, Alcarràs. 25180 (Lleida). Tel. 973790004. Fax: 973791431
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