COMUNICADO N. º 4/2020

MEDIDAS CONTRA O AVANÇO DA PANDEMIA E RECOMENDAÇÕES – COVID 19
Face ao evoluir da situação de emergência de saúde pública de âmbito nacional, declarada pelo Sr. Presidente da
República e as medidas extraordinárias decretadas pelo Governo, para combater a situação de grave crise
epidemiológica da COVID-19 em Portugal, bem assim atendendo que têm aumentado os casos positivos na região
de Leiria e municípios vizinhos, o município da Batalha encontra-se numa situação epidemiológica com maior risco
de transmissão comunitária ativa, foram decididas medidas contra avanço da pandemia Covid-19:

MEDIDAS ADICIONAIS
1. Criação de Gabinete de Crise Municipal para agilizar as respostas e implementar as medidas extraordinárias de
prevenção e apoio à população.
2. Fixar serviços mínimos aos colaboradores municipais, assegurando as tarefas essenciais de apoio à população,
entidades locais, empresas e dispositivo da proteção civil local.
3. Reforçar as operações de limpeza e desinfeção de ruas e edifícios/equipamentos de utilização pública (Espaços
Comerciais, Farmácias, Multibancos, etc.), contentores e papeleiras para garantir a segurança de todos.
4. Em paralelo continua a higienização/desinfeção de todas as instalações municipais que têm colaboradores a
assegurar serviços mínimos.
5. Suspensão dos parquímetros em toda a Vila da Batalha por tempo indeterminado, evitando o contacto com os
equipamentos.

RECOMENDAÇÕES
1. Limpeza urbana - colabore connosco: Feche bem o saco, coloque dentro do contentor respetivo, mantendo
sempre a tampa aberta, de modo a evitar o contacto.
2. Evite sair de casa, pratique o distanciamento social e se tem + de 65 anos fique em casa.
3. Se tiver tosse, febre ou falta de ar, ligue para a linha SNS24 (808 24 24 24).
Linha de Apoio Municipal, para informações e entregas ao domicílio (244 769 110 / 961 385 570).

Proteja-se a si e aos outros. Partilhe esta mensagem.
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