AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
C/ NOU D’OCTUBRE N.º 3, 46711 (VALÈNCIA) TLF 962818851, FAX 962803117

Vista la resolució de 19 de gener de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública por la què s’estableixen mesures excepcions i addicionals en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l’agreujament de la
situació sanitària ocasionada pel COVID-19 i conforme a la Llei 7/1985 de 2
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local RESOLC:
Primer. El tancament del Centre Esportiu l’Ullal.

Tercer. El tancament de les instal·lacions esportives situades a Guardamar de
la Safor.






Distància: Cal mantenir una distancia de seguritat entre xiquets i
xiquetes mínim 1’5 metres.
Higiene i desinfecció: Els pares, mares o tutors han d’assegurar la
higiene i desinfecció mintjançant gels hidroalhòlics almenys a l’inici o
final del període de joc.
Mascaretes higièniques. Fer ús de les mascaretes higièniques als
xiquets o xiquetes major de 6 anys.

Cinquè. Demanar als veïns i veïnes del poble que es queden a casa en la
mesura de lo possible, eixint només al carrer per a aquelles qüestions que
siguen imprescindibles, RESPECTANT EL TOC DE QUEDA .
Estem davant d’un escenari en l’evolució del COVID 19 molt complicat per això
us demanem responsabilitat i continuar seguint les instruccions i
recomanacions sanitàries.
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Quart. Es demana a pares i mares la vigilància en les zones de joc infantil
incidint en les següents accions:

Número: 2021-0017 Fecha: 20/01/2021

Segon.- El Tancament del Bar Bistro Guardamar de la Safor situat en l’Edifici
de l’Ajuntament.
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