Ajuntament del
Palau d’Anglesola
3 de maig del 2020

COMUNICAT
Fase 0 al Palau d’Anglesola
.
L’Ajuntament del Palau d’Anglesola informa sobre l’establiment de la Fase 0
decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la
nueva normalidad”

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us
informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 0 del
desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la província de Lleida a
partir de les 00:00 hores del dilluns 04/05/2020.

1. GENERAL
Sortides i passejades
Som un municipi de 2166 habitants i per tant, com tots els municipis amb menys de
5000 habitants, els palauanglesolins a partir de 14 anys podem sortir a passejar a un
quilòmetre del domicili. També podem anar a comprar en horaris comercials.
Tanmateix, cal respectar:
● La gent gran té prioritat a ser atesa als comerços del Palau d’Anglesola.
● Les passejades dels infants no poden ser familiars (pare i mare i fills) sinó un
adult amb, màxim, tres infants.
● Els infants menors de 14 anys poden sortir una hora al dia a passeig a un
quilòmetre a la rodalia.
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Consultori mèdic
Mentre duri l’estat d’alarma el consultori mèdic del Palau d’Anglesola obrirà alguns
dies de 8.00 h a 20.00 h, atenent pacients de Golmés i de Vilanova de Bellpuig.
Consulteu eBando diari.
Grup de voluntariat
Segueix actiu per atendre famílies en quarantena, persones grans que ho necessitin i
fer el servei de portar el dinar als usuaris del Centre de Dia.

Acompanyament emocional
La Marina (669 42 29 51) i la Gemma (626 22 00 71), joves psicòlogues
palauanglesolines, segueixen atenent trucades de manera voluntària, per a qui
necessiti una conversa.

Educació
Segueixen les activitats telemàtiques i l’acompanyament a distància. La Guarderia
Marta, l’escola Arnau Berenguer i els instituts on va l’alumnat de Palau, segueixen
tancats.

Infants actius
La web www.petitsjovesactius.org/ segueix oferint activitats i jocs pels infants del
Palau d’Anglesola. Dilluns emocionals, dimecres culturals del Palau i divendres
culinaris.

Per molts anys
Durant la fase 0 seguirem felicitant els aniversaris dels infants d’1 a 12 anys.
S’acabarà quan entri en vigor la fase 1, a priori el dilluns 11 de maig.

Espais municipals i parcs
Oficines municipals
L’atenció al públic es manté telefònicament (973 60 13 14) de dilluns a divendres, en
horari de 8.00 h a les 15.00 h.
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Altres espais municipals
La biblioteca, el pavelló poliesportiu, el local sociocultural i l’alberg de pelegrins
romandran tancats.

Cementiri
Es reobre el cementiri municipal. Per accedir-hi cal tenir en compte la distància de
seguretat entre visitants i portar mascareta obligatòriament.

Parcs i jardins
Als jardins i places no es poden usar ni fonts, ni gronxadors ni bancs. Al Parc de la
Salut no es pot fer ús de les màquines de gimnàstica.

Desinfecció illes de contenidors
Se seguiran fent diàriament, de dilluns a dissabte.

Horts
Es pot anar a cuidar l’hort.

Culte religiós
No està permès cap celebració religiosa durant aquesta fase.

Esportistes
És permès fer esport individual al terme municipal i mantenint les distàncies de
seguretat. Tenim 12’3 quilòmetres quadrats per recórrer.

Activitats públiques
Segueixen prohibides les activitats col·lectives. Però segueixen les culturals en
confinament i està programat el 2n Palau Confi-Concert per dissabte vinent a les
21.00 h al canal YouTube de l’Ajuntament.
Els aplaudiments musicals dels caps de setmana i el vermut de diumenge es deixen de
programar, però tant de bo puguem mantenir el bon caliu de veïnatge que ha
provocat aquests moments de trobada.
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2. PERRUQUERIES, ESTÈTICA I PETIT COMERÇ (menys de 400m2)
Establiment oberts aquesta setmana
Perruqueries i estètica (amb cita prèvia):
Nabau - Tel. 973 601 414
Montse - Tel. 973 601 433
Pilar i Eli - Tel. 973 601 430
Iris - Tel. 697 91 03 84
Comerços:
Cal Colau: de dilluns a dissabte de 9.00 h a 13.30 h
Ca l’Alsina: de dilluns a dissabte de 7.30 h a 13.30 h
Clarel: de dilluns a dissabte de 9.00 a 13.30 h i 16.30 a 19.00 h
Agrobotiga Sant Roc: de dilluns a dissabte de 8.00 h a 13.00 h
Ca l’Enriqueta: dimecres i dissabte de 10.00 h a 12.00 h
Formatges Camps: de dilluns a dissabte de 8.00 h a 13.00 h
Peixateria Santi: dimecres i divendres de 9.00 h a 13.30 h
· Bloc: de dilluns a dissabte a partir de les 7.00 h
Agust: de dimarts a divendres de 12.00 h a 14.30 h - 18.00 a 20.00 h / dissabte i
diumenge de 12.00 h a 14.30 h
Estanc Montse: 9.30 h a 13.30 h i 17.00 h a 20.00 h. Dissabte només matí.
Quiosc S’Abril - Espai Alternatiu: de dilluns a diumenge de 7.30 h a 14.00 h /
divendres i dissabte de 19.00 h a 21.00 h - dimarts descans setmanal
Farmàcia Esquerda: De dilluns a dissabte de 9.00 h a 14.00 h i 17.15 h a 20.00 h.
Dissabte només matins.

Condicions de reobertura de comerços minoristes i de prestació de serveis
● Es podran reobrir tots els establiments i locals comercials minoristes i activitats
de serveis professionals que tinguessin suspesa la seva activitat des del 14 de
març, sempre que tinguin menys de 400 m2 o que no tinguin la consideració de
centre comercial.
● Cal atendre amb cita prèvia, a dins el comerç només hi pot haver un sol client
per cada treballador i no hi pot haver zones d’espera per a clients.
● Cal garantir una separació física mínima de dos metres amb el client i, si no es
pot mantenir distància, cal instal·lar una mampara protectora.
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● Es pot disposar de sistemes de recollida de productes comprats prèviament
sempre que sigui esglaonada i eviti aglomeracions dins el comerç o a la porta.
● El desplaçament dels clients a aquests comerços es farà sempre dins el mateix
municipi, només es permet anar a un municipi veí si no es disposa d’aquell
comerç o servei al municipi de residència.

Mesures d’higiene de tots els establiments i locals oberts al públic
Tots els locals comercials faran una neteja i desinfecció de les instal·lacions dues
vegades al dia, especialment poms de portes, taulells, mobles, baranes, màquines
dispensadores, terra, carros, telèfons, penjadors, cistelles, aixetes, etc.
Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:
● Una neteja obligatòria en acabar la jornada.
● Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50
d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.
● Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual
que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa
i es farà un rentat de mans.
● En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es
desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment taulells,
mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines, etc.
● Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha,
vestidors, taquilles, lavabos, cuines i zones de descans.
● El rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua
calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin
en contacte amb els clients també cal rentar-la adiari en les mateixes
condicions.
● Cal assegurar la ventilació d’establiments i locals comercials.
● No es permetrà l’ús dels lavabos dels comerços als clients excepte que sigui
estrictament necessari. Si es fa ús del lavabo caldrà desinfectar després de la
utilització els sanitaris, aixetes i poms de portes.
● Tots els establiments hauran de tenir papereres amb bossa, si pot ser amb tapa
i pedal, per poder dipositat mocadors o altre material d’un sol ús. Cal
buidar-les i desinfectar-les almenys una vegada al dia.
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Mesures especials de prevenció de riscos del personal laboral dels establiments i
comerços
● No es podran incorporar treballadors diagnosticats amb COVID19, que estiguin
en període de quarantena posterior a haver tingut la malaltia o que presentin
algun dels símptomes compatibles amb COVID19.
● El titular de l’activitat ha de vetllar pel compliment de totes les normes de
prevenció.
● Els treballadors han de tenir sempre disponibles equips de protecció individual
adequats al nivell de risc (mascaretes, guants i ulleres o pantalles de protecció
ocular segons el nivell de risc), gels hidroalcohòlics homologats per a la neteja
de mans o, si no se’n pot aconseguir, aigua i sabó.
● L’ús de la mascareta serà obligatori quan no es pugui garantir distància mínima
de dos metres entre treballadors i de dos metres també entre client i
treballador si no es disposa de mampara protectora, si l’establiment disposa de
mampara protectora, la distància entre client i treballador serà d’un metre.
● La disposició de llocs de treball i l’organització de torns es farà de manera que
es garanteixi la distància mínima de dos metres entre persones.
● En el cas de perruqueries, centres d’estètica i fisioteràpia o similar en que no
es pot garantir distància entre treballador i client, caldrà utilitzar sistemes de
protecció que garanteixin la seguretat tant del client com del treballador.
Sempre serà obligatòria la distància de seguretat de dos metres entre clients.
● Totes aquestes mesures es mantindran als vestidors, taquilles, lavabos dels
treballadors, àrees de descans, menjadors, cuines o altres zones comunitàries
dels treballadors.
● Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb COVID19, es
comunicarà immediatament per telèfon al centre mèdic (el Palau d’Anglesola,
Golmés o CAP), el treballador abandonarà el lloc de treball immediatament i
anirà al metge per ser valorat.

Mesures de protecció i higiene per a clients dins els locals:
● Els clients seran a l’establiment el temps estrictament necessari per fer la
compra o rebre el servei.
● En aquells establiments que permetin atendre a més d’un client alhora, cal
senyalar de forma clara la distància de seguretat mínima de dos metres entre
clients o bé a terra, o bé amb balises o amb qualsevol altra senyalització.
● Un mateix treballador no pot atendre dos clients a la vegada.
● Els locals tindran sempre a l’entrada gel hidroalcohòlic a disposició de la
clientela.
● Comerços amb zona d’autoservei tindran un treballador que garantirà el servei
per evitar la manipulació de productes directament per part dels clients.
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● No hi pot haver productes de prova disponibles pels clients.
● Als establiments de venda o arranjament de roba, els emprovadors només es
podran utilitzar per un client cada vegada i es desinfectaran sempre després de
cada ús.
● En cas que un client s’emprovi una peça de roba o calçat, el responsable de
l’establiment garantirà la seva desinfecció abans de posar-la a disposició de
nous clients.

3. RESTAURACIÓ
Activitat d’Hostaleria i restauració
● Només està permesa l’activitat de serveis de repartiment a domicili o de
recollida de comandes per part dels clients al mateix establiment.
● Pel que a als serveis de repartiment a domicili, si es creu oportú, es podrà fer
un repartiment preferent per a persones de més de 65 anys, persones
dependents o especialment vulnerables a la infecció per COVID19.
● Pel que fa al servei de recollida, el client abans haurà de fer la comanda per
telèfon o per internet, i l’establiment li ha de dir l’hora de recollida prevista,
cal evitar aglomeracions a l’entrada dels locals i no està permès fer la comanda
al local i esperar que la serveixin.
● Se senyalitzarà dins el local una zona específica per fer la recollida i el
pagament i cal que es garanteixi la separació entre treballador i client mínima
de dos metres o instal·lar una mampara protectora.
● En aquells locals que tinguin habilitada la recollida des del vehicle, el client
podrà fer la comanda al mateix establiment des del vehicle i esperar dins el
vehicle fins el moment de recollir la comanda.
● Els locals només podran obrir al públic durant l’horari de recollida de
comandes.

Mesures especials de prevenció de riscos del personal laboral dels establiments
d’hostaleria i restauració
● No es podran incorporar treballadors diagnosticats amb COVID19, que estiguin
en període de quarantena posterior a haver patit la malaltia o que presentin
algun dels símptomes compatibles amb COVID19.
● El titular de l’activitat ha de vetllar pel compliment de totes les normes de
prevenció.
● Els treballadors han de tenir sempre disponibles equips de protecció individual
adequats al nivell de risc (mascaretes, guants i ulleres o pantalles de protecció
ocular), gels hidroalcohòlics homologats per a la neteja de mans o , si no se’n
pot aconseguir, aigua i sabó.
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Mesures d’higiene per a clients i aforaments per als locals d’hostaleria i
restauració
● El titular de l’establiment ha de posar a l’entrada gels hidroalcohòlics a
disposició dels clients i a la sortida papereres amb tapa d’accionament no
manual (pedal o similar) amb bossa de brossa.
● Els clients només poden ser dins el local el temps necessari per a la recollida
de la comanda sense que, en cap cas, hi puguin fer cap consumició.
● En aquells establiments que permetin atendre a més d’un client alhora cal
senyalar de forma clara la distància de seguretat mínima de dos metres entre
clients o bé a terra, o bé amb balises o amb qualsevol altra senyalització.
● Un mateix treballador no pot atendre dos clients a la vegada.
● En cas que només hi hagi una persona per fer atenció al públic, només podrà
haver-hi un client a dins el local, només està permès que hi hagi més d’una
persona en cas que sigui un adult acompanyat d’una persona amb discapacitat.
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