ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

En relació a la notícia publicada en premsa, l’Entitat Local Menor de Palmanyola
ha tingut coneixement que la Policia de Bunyola havia sorprès a una persona
asimptomàtica caminant per la carretera en el terme municipal de Bunyola, molt a
prop dels límits de Palmanyola. Així mateix, en els mitjans de comunicació (Diari
de Mallorca i Crònica Balear), informen que Salut Pública va confirmar el cas
positiu en COVID-19. A més, aquesta persona va comentar als agents que la
seva família, residents en Esporles, solien anar a un bar de Palmanyola, i que en
el domicili no es guardaven les mesures de seguretat malgrat conèixer el positiu
del seu parent.
M’agradaria informar-los que, a dia d’avui, ni per part del Batle de Bunyola, ni per
part de la Policia Local de Bunyola, s’ha comunicat de forma oficial a aquesta
Batlia cap informació al respecte.
Són molts els comentaris que estam rebent a través de xarxes socials i, per
aquest motiu, volem demanar-vos que eviteu compartir informacions que no
provinguin de fonts oficials.
El més important és continuar amb les mesures de contenció de la pandèmia,
seguint totes les recomanacions sanitàries, mantenint les distàncies, duent la
mascareta, evitant les aglomeracions, respectant els aforaments, realitzant una
bona higiene de mans, etc.
Davant tots els possibles casos positius que hagin aparegut estam convençuts
que s’està realitzant el seguiment, activant tots els protocols sanitaris per tal que
el virus no es propagui.
Per aquest motiu, cada dia des de l’ELM Palmanyola, es segueixen prenent
mesures de prevenció. Des de l’inici de l’estat d’alarma, la brigada municipal de
Palmanyola està desinfectant diàriament les zones més comuns del nucli: plaça
Major, avinguda Dàlies, parcs infantils, zones fitness i skate park, entrada de
l’ELM, entrada de la Unitat Bàsica de Salut, accessos a l’escoleta Més Menuts i al
CEIP Gaspar Sabater. Des del mes d’agost, també les aturades del bus. De la
mateixa manera, un cop per setmana es realitza una desinfecció dels carrers i
avingudes més transitades, així com la circumval·lació del territori de Palmanyola.
Per finalitzar, m’agradaria reiterar que hem de seguir demostrant civisme i
responsabilitat en quant al compliment de les normes. Continuem mantenint la
calma i la tranquil·litat per part de tots els veïnats i confiant en la bona feina dels
serveis sanitaris.
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Entre tots i totes aconseguirem vèncer aquesta crisi.
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