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L’ALCALDE FA SABER 

 

Publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat de hui dissabte, 14 de març de 2020, el Real 
Decret pel qual el Govern declara l’Estat d’Alarma a tot el territori nacional per a la 
gestió la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Este Real Decret entra 
en vigor des del 15 de març i tindrà una vigència de 15 dies.  

L'Ajuntament d’Almussafes informa de les mesures per a fer front al COVID-19 

1. Durant la vigència de l’Estat d’Alarma la ciutadania sols podrà circular per les vies 
d’ús públic  per a la realització de les següents activitats:  

• Adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat 
• Assistència a centres sanitaris 
• Desplaçament al lloc de treball 
• Retorn al lloc de residència habitual 
• Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb 

discapacitat o persones vulnerables 
• Desplaçament a entitats financeres 
• Per causa de força major o situació de necessitat 
• I altres activitats de naturalesa semblant  

Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per 
a la realització de les activitats referides en l’apartat anterior i per al repostatge en 
gasolineres o estacions de servei.  

2. Els passejos dels animals de companyia estaran permesos sols a l’interior dels 
picpicans d’Almussafes, encara que es limitarà l’afluència a l’interior d’estos espais, 
aconsellant-se que no es reunisquen un nombre major de sis persones amb les seues 
corresponents mascotes alhora. 

3. Tancament de bars, restaurants, cafeteríes (excepte repartiment a domicili), locals 
d’oci i culturals, cine, gimnasos i altres locals esportius, locals de joc i pubs.  

4. Tancament del centre de dia, llar dels jubilats i limitació de visites a la residència La 
Vila. 



 
 

5. Suspensió de tota activitat lectiva des del dilluns 16 de març a tots els nivells 
educatius, fins i tot escola d’adults, tant als centres públics com privats.  

6. Les empreses facilitaran el treball des de casa sempre que siga possible.  

7. Serveis mínims en l’Administració Pública.  

8. Pel que fa a les compres en supermercats, cal evitar aglomeracions. Es limitarà 
l’entrada i es mantindrà distància de seguretat. El subministrament d’aliments està 
garantit. Les forces i cossos de seguretat de l’Estat poden intervindre per tal de 
controlar l’accés i el civisme.  

9. Tancament de parcs, jardins i espais d’oci.   

10. Tancament del cementeri, excepte per als serveis bàsics necessaris de 
soterraments.   

11. Accés a l’església condicionat a l’adopció de mesures de seguretat: evitar 
aglomeracions i respectar la distancia.  

12. Tancament de totes les instal•lacions esportives i culturals, inclosa la Biblioteca 
Municipal.  

13. Suspensió de tots els actes públics, culturals, festius, esportius o d’oci i ajornament 
de les Falles  
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Almussafes, a 14 de març de 2020 


