NOTA DE PREMSA
Alaior, 12 de març 2020

L’Ajuntament d’Alaior fa públiques les mesures adoptades per contribuir a
evitar l’avanç del covid-19 (coronavirus).
A partir de dilluns, i durant dues setmanes, queden suspeses les classes
a l’Escola Municipal de Música, l’Escola d’Adults, l’Escola de Dibuix i
l’Escoleta Es Pouet, igual que a la resta d’escoles i instituts del municipi,
que també es tancaran.
A partir de dissabte es suspenen totes les activitats que es desenvolupen
al Poliesportiu Municipal, el Camp Municipal Los Pinos i altres
instal·lacions esportives municipals, fent la recomanació expressa a les
altres entitats socials, veïnals, culturals i esportives que deixin de realitzar
la seva activitat de manera imminent.
D’altra banda, des del govern municipal d’Alaior es comunica el
tancament de la Biblioteca Pública Municipal d’Alaior, el Casal de Joves i
l’Escorxador.
Queden suspesos també, inicialment al llarg de quinze dies, tots els
esdeveniments culturals, socials i esportius organitzats pel consistori.
Així mateix, apel·lem a la responsabilitat individual de cada un dels
ciutadans per tal de no afavorir la propagació del virus, incorporant a la
quotidianitat, aquelles mesures de prevenció ja conegudes per tots:
mantenir una bona higiene personal: rentat freqüent de mans, evitant el
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contacte amb mans, nas i ulls, cobrir-se la boca i el nas amb un mocador
d’un sol ús o amb el colze en cas de tossir, o respectar una distància
mínima d’un metre amb persones que tinguin símptomes associats a
aquesta malaltia, com són febre, tossina, o sensació de manca d’aire.
Es recomana, en cas de tenir els símptomes esmentats, comunicar-se
per telèfon amb el 061, i en cap cas acudir al centre de salut ni urgències.
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