COMUNICADO
ECHIPA COMUNITARA A PLANULUI DE COEXISTENTA IN
DIVERSITATE CULTURALA DIN COMARCA BAJO ARAGÓN
CASPE / BAIX ARAGÓ CASP

INFORMARE DESPRE COVID-19 ȘI
MĂSURILE DE PREVENIRE
În atenția locuitorilor din Caspe
Echipa Comunitara a Planului de Coexistenta si Diversitate Culturala din Comarca Bajo
Aragón Caspe- Baix Aragó Casp va informeaza despre situatia creata datorita
pandemiei COVID-19. Aceasta ne obliga sa luăm o serie de măsuri care vor limita
activitățile care erau normale înaintea declarării stării de alarma sanitara. În etapele
următoare de relaxare, se vor permite diferite activități de socializare și mișcare în aer
liber.
Nu ne putem relaxa, este necesar sa îndeplinim cu strictețe toate măsurile de prevenire
si protectie recomandate de către specialisti si autoritati, pentru a opri raspandirea
virusului, asigurand in felul acesta protectia majoritatii cetatenilor si in special a
persoanelor vulnerabile. Trebuie sa ne obișnuim cu nouă situație pana cand se va găsi
o nouă masura ce ne poate proteja de acest virus.

•

frecventă a MÂINILOR. Nu este recomandabil folositul manusilor
pentru populatia generala.

•

Se

•

obligatorie a MĂȘTILOR în mijloacele de transport public și în
spațiile publice închise. De asemenea este obligatoriu folosirea mastilor în
spațiile publice acoperite doar in cazu-n care nu se poate respecta distanța
de siguranta de cel puțin 2 m.

Igiena

pastreaza DISTANȚA SOCIALĂ (2m) în grupuri, pe strada, în locurile
publice, la serviciu sau cand iesim sa facem plimbari sau sport.
Folosirea

Aceste măsuri sunt ESENTIALE PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI.
Facem apel la bunul simt și conștiința tuturor pentru a îndeplini normele impuse de
către autorități.
Equipa Comunitară a Planului de Coexistenta Comarcala pune la dispoziția tuturor
următorul link unde se vor putea consulta de forma vizibilă măsurile ce vor trebui
respectate în diferitele spații de socializare și cooperare din Centrul de Salud Caspe.

↷

https://tinyurl.com/y8odactw

Facem apel la CONȘTIINȚA COMUNITĂȚII ȘI DE COEXISTENTA din Comarca de
Bajo Aragón-Caspe deoarece suntem conștienți că starea de sanatate si bunastarea
generala depinde de colaborarea tuturor celor care trăim aici, împreuna cu instituțiile și
toate sectoarele: sociale, sanitare, economice și educative.
Va mulțumim pentru colaborare și răspândirea acestui comunicat prin lipirea afiselor
ce-l însoțesc, într-un loc vizibil în: edificiul unde ești stabilit; locul de muncă sau
raspandirea în rețelele sociale.
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