MASCARETA, DISTÀNCIA I MANS. SEMPRE, SI US PLAU
COMUNICAT DEL PAER EN CAP I REGIDOR DE CIUTADANIA, ACCIÓ SOCIAL I SALUT
SOBRE LA SITUACIÓ DE LA COVID-19 A CERVERA

A partir d’avui és obligatori l’ús de mascareta a la via pública i en espais exteriors i en qualsevol espai
tancat d’ús públic o obert al públic
Aquesta mesura ajudarà a reduir les possibilitats de contagi social de la malaltia.
Però aquesta mesura obligatòria i d’altres de recomanades (distància de seguretat d’1,5 metres i higiene
contínua de mans) no serviran si no hi ha conscienciació individual i col·lectiva d’atendre-les.
Cal que en tots els nostres contactes privats i públics actuem amb respecte per tothom. Cal que ens
conscienciem i conscienciem els altres que la salut pròpia i pública és massa important per actuar
desconsideradament.
No es poden tolerar aglomeracions de persones en nits de festa sense les mesures recomanades, i ara
obligades, com les que es donen els caps de setmana en la zona del passeig Balmes i la plaça Pius XII fins
ben avançada la nit. L’oci és bo, ningú en dubta, però cal conciliar-lo amb el respecte als altres. No
solament pel que fa a la seva salut, també pel que fa al civisme, evitant sorolls i brutícia.
Apel·lo a l’educació que se suposa han de tenir les persones en les seves relacions socials per evitar
contagis i incivisme. També apel·lo a les mares i als pares que tenen l’obligació de transmetre-la a les
seves filles i als seus fills menors d’edat que participen en aquestes trobades.
Fem-ho bé, si us plau.
Dades de la Covid-19 a Cervera
Les dades facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sobre la situació i evolució
de la Covid-19 a Cervera, a 8 de juliol de 2020, es resumeixen en el quadre següent:
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Hi ha tres casos positius actius menys que fa una setmana. Lleuger descens.
Els casos positius acumulats han pujat en sis. Augment relativament baix.
En les darreres setmanes, els casos actius són lleus, amb poca o nul·la simptomatologia i tractament en el
mateix domicili de la persona.
D’altra banda, les dades de les autoritats sanitàries no determinen que hi hagi cap zona de Cervera ni cap
edifici on les persones estiguin confinades. Solament estan en confinament domiciliari les persones que
estan infectades i les que han tingut contacte estret amb elles, sempre per indicació mèdica individual.
L’evolució en les dues darreres setmanes dels casos actius en un dia concret ha estat oscil·lant, amb un
lleuger descens, com es pot apreciar en el gràfic següent:
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L’evolució en les dues darreres setmanes dels casos acumulats també és favorable, amb una clara
estabilització. L’augment dels casos acumulats s’ha alentit, com es pot apreciar en el gràfic següent:
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Les dades semblen favorables però no ens han de convidar a l’optimisme. La Covid-19 és present i activa,
però si actuem amb diligència per protegir-nos i per protegir, la contindrem i ens en sortirem.
Recordem: mascareta, distància i mans. Sempre, si us plau.
Gràcies!
Joan Santacana i Vélez
Paer en Cap i regidor de Ciutadania, Acció Social i Salut.

