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BAN
I Mesures COVID-19
Vista l'epidèmia ocasionada per la propagació del virus COVID-19 per la seua facilitat de contagi,
seguint les recomanacions marcades per l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat, i la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, exigint tal situació excepcional l'adopció de mesures
extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d'exposició i transmissió del
virus.
Vist el Pla de Contingència municipal de Benifairó de les Valls elaborat amb motiu de l’actual situació
sanitària en la comunitat valenciana ocasionada pel COVID-19.
Ateses les circulars remeses per l'Agència Valenciana de Seguretat i Emergències, dirigides als
Ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a previndre les conseqüències de l'epidèmia ocasionada
pel COVID-19.
Des de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls s’ha acordat l’adopció de les següents mesures amb
caràcter complementari i subsidiari a les dictades per les autoritats sanitàries competents.
I MESURES COVID19
1.

PLA DE CONTINGÈNCIA. Aprovació d’un Pla de contingència municipal de Benifairó de les
valls, Pla de contingència del servei de proveïment d'aigua potable i clavegueram, del servei
de policia local i d’administració pública i serveis d'atenció al ciutadà i les mesures mínimes
preventives a nivell laboral per a tot el personal de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls i
centres de treball dels serveis essencials (Ajuntament) redactat amb motiu de l’actual situació
sanitària en la Comunitat Valenciana ocasionada pel COVID-19, de data 13/03/2020.

2.

ACTIVITATS/CLASSES:


Suspensió de qualsevol tipus d’activitat esportiva, cultural i lúdico festiva organitzada a la
via pública i centres municipals per evitar concentracions de persones, fins el pròxim dia
14 d’abril.
En concret es suspèn el Bou de Pasqua, dinar dels jubilats i els cursets i activitats
esportives impartides en espais municipals.



3.

Suspensió de les classes en l’escola infantil “El Tabalet”, CEIP “L’Ermita” i IES “La Vall de
Segó” des de el proper dia 16 de manera indefinida, segons l’acordat per la Conselleria
competent en educació.

EDIFICIS I ESPAIS MUNICIPALS


Amb caràcter general suspensió de manera temporal de les cessions d’espais municipals i
autoritzacions d’ocupació de via pública per a la realització d’activitats que comporten
aglomeració de persones.



Llar dels Jubilats: tancament.



Pla de l’Era i piscina: tancament.



Pavelló municipal: tancament.



Espai Cultural El Tabalet: tancament.



Casa Sánchez Coello: tancament.



Consultori metge: obert amb normalitat.



Biblioteca: tancament.



Saló de Plens: Reducció del seu aforament a 1/3 de la seua capacitat.
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4.

5.

SERVEIS MUNICIPALS.


Horari d’atenció Ajuntament. Obert amb normalitat, si bé es sol.licita a la població
prioritzar la gestió telemàtica i telefònica per minimitzar l’atenció presencial a les
oficines municipals.



Adopció de mesures preventives a nivell laboral per al personal i centres de treball.

RECOMANACIONS A LA POBLACIÓ
Seguir les instruccions de les autoritats sanitàries disponibles en les següents pàgines web:

6.

o

Del Ministeri de Sanitat:
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm).

o

De la Generalitat Valenciana (https://www.gva.es).

o

De l’Ajuntament de Benifairó de les Valls (https://www.benifairovalls.com).

COMUNICACIÓ. PUBLICITAT
Les mesures concretes a nivell municipal s’adoptaran per Ban d’Alcaldia amb la finalitat de
flexibilitzar l’adaptació de les mateixes a les circumstàncies concurrents i les recomanacions
de les autoritats sanitàries.
El Ban d’Alcaldia es farà públic a través de la web municipal, xarxes socials i taulers
d’informació municipal.

Fer públic el present Ban d’Alcaldia a través de la web municipal, xarxes socials i taulers d’informació
municipal.
Benifairó de les Valls, 13 de març de 2020.
L’alcalde,
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