L'alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz Martínez i el seu equip, davant
l'actual situació sanitària creada per les últimes informacions a nivell
nacional, autonòmic i provincial sobre el COVID‐19 ha creat un grup de
treball municipal que avaluarà dia a dia totes les informacions rebudes
sobre aquest tema i que seran traslladats a la ciutadania mitjançant
comunicats oficials.
En el dia de hui s’han celebrat les següents reunions informatives:
Junta de Portaveus, Comitè de Seguretat i Salut i Caps de servei per tal
d’avaluar de forma conjunta les decisions que es van prenent.
Reunit el grup de treball es considera oportú ampliar mesures
preventives.
Així, fins hui dijous 12 de març, a les 15 hores podem oferir la següent
informació:
1) Informar que des del Centre de Salut de Benifaió es confirma que
a hores d’ara no tenen constància de cap cas de Coronavirus a
Benifaió.
2) Per indicació superior, es procedeix al tancament de la llar dels
jubilats pel que fa als espais d’ oci, NO es poden utilitzar, també, es
suspenen les activitats municipals dirigides a majors en la Llar dels
jubilats i també al Pavelló esportiu així com la gimnàstica de
manteniment dels nostres majors inicialment fins al 27 de març de
2020.
3) Informar que s’han suspès diverses activitats a instàncies dels
organitzadors o de l’Ajuntament com a mesura preventiva per
suposar aglomeracions de gent i que van comunicant.
4) Informar que no hi ha cap novetat en relació al calendari
escolar, el qual es manté.

5) S’ha emès un comunicat per la Junta Local Fallera que està
disponible en xarxes socials institucionals.
6) Informar que s’ha rebut un comunicat oficial de la Federació de
Bàsquet de la Comunitat Valenciana relatiu a la suspensió de les
competicions i entrenaments des del dia 12 fins al 26 de març de
2020.
7) Respecte a la programació de cinema del Centre Cultural davant
la circular emesa des de la Secretaria Autonòmica de Salut
Pública i del Sistema Sanitari Públic de comunicar els
esdeveniments previstos fins el 14/04/2020 per valorar la
conveniència de dur‐los a terme, s´ha realitzat la consulta pertinent
i estem a l’ espera de resolució, per lo que demà s’ informarà si es
manté la programació de cinema d’ este cap de setmana o no.
8) Informar que totes estes mesures són preventives i reiterem la
necessitat de prendre les mesures d’higiene personal.
9) Informar a la ciutadania que la informació continguda en esta
resolució és la que es disposa actualment en e moment de publicar
el present comunicat i a dia 12 de març.

En el moment que es tinga més informació oficial al respecte
publicarem un nou comunicat, tal i com ja vam informar ahir,
diàriament seguint els criteris de transparència informativa.

Benifaió, 12 de març de 2020
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