
COMUNICAT D'ACTUALITZACIÓ DE LA FASE D'  DEL PROCICATEMERGÈNCIA

Es comunica que es manté activat el PROCICAT en fase d'EMERGÈNCIA.

La situació epidemiològica dels municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, La Granja
d’Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i de les entitats municipals
descentralitzades de Sucs i Raimat, continua mantenint un increment del nombre de contagis
diaris, el que obliga a adoptar mesures de contenció de l’activitat, laboral i social, per

 d’aquesta comarca ifrenar la transmissió del virus i protegir la salut de la població
també de la resta del territori de Catalunya.

Per l'exposat, el Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc ha proposat que a

 siguin d’aplicació les mesures següents:partir d’aquesta mitjanit

Restricció de l’entrada i sortida  als municipis de  

-         Lleida ciutat
-         Alcarràs
-         Aitona
-         La Granja d’Escarp
-         Massalcoreig
-         Seròs
-         Soses
-         Torres de Segre
-         i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat

Excepcions:

-         desplaçaments per motius laborals en serveis essencials
-       durant les primeres 24 hores d’entrada en vigor de la norma: entrades i sortides

de persones treballadores de serveis no essencials per la recollida d’aquells
elements imprescindibles per al desenvolupament del teletreball.

A l’interior dels municipis per motius laborals,: mobilitat fora del domicili només   
sanitaris, assistència o cura de persones que ho requereixin, desplaçament a entitats
financeres, compra aliment, begudes o altres matèries primeres, altres compres amb
cita prèvia, activitats de lleure o esport a l’aire lliure amb grups de convivència habitual,
horts d’autoconsum i gestions no ajornables o altres situacions de causa de força
major o necessitat.
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Es prohibeix:

-    Les  tant en l'àmbit privat comtrobades o reunions de més de 10 persones
en l'àmbit públic, excepte les activitats laborals o el transport públic

-    L’ excepte entrega a domicili o recollida aactivitat d’hostaleria i restauració   
l’establiment amb cita prèvia

-     Les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives , esportives i
d’oci nocturn

Es permet:

- Activitats de casals i colònies d’estiu si els menors d’edat i els monitors o professionals són 
del Segrià.

- Prèvia autorització del Comitè Tècnic del PROCICAT, apertura d’equipaments culturals,
 amb horasocials o educatius, per atendre a les persones vulnerables a l’onada de calor

concertada i registre de dades de contacte.

-           Per a la resta del Segrià es manté el confinament perimetral en la forma que defineix la 
Resolució  INT/1607/2020, de 4 de juliol, així com les mesures de salut pública previstes a la  
Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol.

 

Es preveu la publicació al DOGC de la resolució de Salut on es regularà aquestes noves
mesures especials en matèria de Salut Pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmica de COVID-19.

 

Barcelona, diumenge 12 juliol 2020

18:08 h
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