Dubtes sobre les mesures
adoptades per les administracions
per fer front al coronavirus.
Què és l’estat d’alarma?
Davant situacions molt greus,
el Govern d’Espanya pot posar límit
a alguns drets de les ciutadanes
durant un temps.
Per disminuir els contagis
i el gran número de persones malaltes
amb greus problemes de salut
causats pel coronavirus,
el Govern espanyol ha decidit
imposar l’estat d’alarma.
El dret més important
que limita l’estat d’alarma
és el de moure’ns i desplaçar-nos per on volguem.
Quant durarà?
L’estat d’alarma dura 15 dies,
O el que és el mateix fins al 29 de març.
Però si la situació no millora
després d’aquests 15 dies,
el Govern pot allargar l’estat d’alarma
amb el permís del Congreso de los Diputados.
Què no puc fer durant l’estat d’alarma?
•
•
•

•
•

Visitar a amics o familiars.
Negar-te a anar a la feina.
Anar a comprar a botigues
que no siguin d’aliments
o productes de primera necessitat.
Els bars i restaurants estan tancats.
Els locals de lleure,
com per exemple cinemes,
teatres, discoteques, poliesportius,
museus, parcs d’atraccions, etc.
estan tancats.

Què puc fer?
Només podem sortir al carrer per:

•
•
•
•
•
•

Comprar aliments, medicaments
i productes de primera necessitat
Passejar el gos
Anar a la feina
Llençar les escombraries
Treure diners o anar al banc
Anar al metge

Si visc a Igualada, Òdena,
Santa Margarida de Montbui
o Vilanova del camí,
no puc sortir del meu municipi
sota cap concepte.
Si sóc una persona amb TEA
o amb greus problemes de conducta
consulta el document
que pots trobar a aquest enllaç.
Per desplaçar-nos
està permés utilitzar el transport públic.
També podem fer servir
els taxis i els VTC
però hem d’avisar
si tenim símptomes de contagi
per coronavirus.
Em poden multar?
Si incomplim les normes de l’estat d’alarma
ens poden multar.
Quins serveis d’atenció a persones amb discapacitat no funcionen? (Carme+Vanessa)
•
•
•

Centres de dia de teràpia ocupacional (STO).
Serveis de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI).
Centres de dia d’atenció especialitzada (CAE).

