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Mesures adoptades al Districte de Sant Andreu per fer front al COVID-19
Aquestes mesures addicionals estan vigents des de dijous 12 fins divendres 27 de
març. S’han pres de forma coordinada amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de
l’Estat, coincidint amb l’activació de la fase d’alerta del Pla específic municipal per risc
sanitari.
Aquestes mesures tenen dos objectius principals: contenir l’expansió del coronavirus,
limitant-ne la incidència, i protegir sobretot els col·lectius més vulnerables, que són la
gent gran i les persones amb malalties cròniques.
Tancament dels següents equipaments municipals:











Centres cívics
Biblioteques
Casals de barri
Escoles de música
Espais materno-infantils
Casals d’infants
Ludoteques
Espais joves
Centres esportius municipals
Ateneus de fabricació

Mesures específiques per protegir els col·lectius de risc





Tancament dels Casals de Gent Gran
Suspensió de les activitats dirigides a persones grans en altres equipaments
municipals, com biblioteques, centres cívics o gimnasos.
Reforçament del Servei Municipal de Teleassistència amb trucades a les
100.000 persones usuàries.
Recomanacions específiques i consells d’autoprotecció, sobretot, per evitar
aglomeracions en espais tancats.

Respecte a la resta de la ciutadania, es recomana que es restringeixi l’activitat social,
sempre que sigui possible.
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Escoles i centres educatius
Els centres educatius (escoles bressos, Educació Infantil, Educació Primària, Educació
Secundària, Batxillerat i Universitats) suspenen totes les seves activitats a partir de
divendres 13 de març. Cal recordar que l’afectació del COVID-19 en els infants és lleu.
S’anul·len els òrgans de participació municipal
A Sant Andreu, s’han ajornat els següents òrgans:



Consell de la Gent Gran (previst per 16 de març)
Consell Plenari (previst per dijous 12 de març)
S’anul·len els següents òrgans de participació:



Sessions de debat sectorials per els Pressupostos Participatius.

Esdeveniments multitudinaris



Esdeveniments de més de mil persones: s’ajornen
Esdeveniments de menys de mil persones: es limita la capacitat a un terç de
l’aforament

A Sant Andreu s’ha anul·lat



Inauguració Poliesportiu Camp del Ferro
Primavera al parc de Santiburcio

Transport públic
S’està treballant amb TMB per augmentar la freqüència de pas del transport i
incrementar-ne la neteja i desinfecció.
L’Agència de Salut Pública de Barcelona gestiona i coordina els serveis sanitaris i
supervisa les polítiques dirigides a mantenir la salut de la ciutadania. A la seva pàgina
web, podeu consultar informació actualitzada sobre el COVID-19, amb consells i
recomanacions.

