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Especial COVID-19

Mesures al carrer per a menors de 14 anys
El departament de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament d'Igualada
recorda, a través d'una animació, les mesures per a una sortida
controlada dels menors de 14 anys a l'espai públic. + info

Mascaretes: quines són útils per protegir-se del
coronavirus i quines eviten la transmissió?
Les mascaretes d'ús més comú són les quirúrgiques, que eviten que
una persona amb el virus pugui transmetre, però gairebé no
protegeixen qui la porta dels virus ambientals. En un segon grup, hi ha
les mascaretes autofiltrants (FFP1, FFP2, FFP3), que també eviten
que un virus que estigui a l'ambient la traspassi i infecti a la persona
que la porta. + info

Recomanacions de neteja i desinfecció
d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la
prevenció de coronavirus
Les mesures de contenció per evitar la propagació de la COVID-19
requereixen reforçar els programes de neteja i desinfecció que les
empreses tenen instaurats i que preveuen sales, equipaments,
superfícies i estris així com també oficines, mobiliari, vestidors i
serveis higiènics com a mesura preventiva. + info

Recomanacions per a infants al·lèrgics i amb
immunodeficiències durant la pandèmia Covid19
Les malalties al·lèrgiques i l'asma són les malalties cròniques més
comunes en la població infantil. Amb les dades publicades fins avui,
no hi ha evidències de que l'al·lèrgia augmenti el risc de malaltia greu,
i només les immunodeficiències i l'asma greu mal controlada són
factors de risc, per la qual cosa el control de l'asma ha de ser òptim. +
info
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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Embarassades i Covid-19. Preguntes i respostes
actualitzades
Què és allò que han de saber les embarassades sobre la Covid-19?
Responem les principals preguntes, amb dues idees principals: la
primera és que la infecció és més agressiva envers les embarassades
i la segona, que no sembla que hi hagi una transmissió durant la
gestació de la malaltia de la mare al fetus. + info

Nou repositori de recerca feta a Catalunya contra
la Covid-19
Una nova web de la Secretaria d'Universitats i Recerca aplega prop
d'una seixantena de projectes amb el lideratge i la participació de
centres de recerca, grans infraestructures, universitats i hospitals del
nostre país que investiguen teràpies, vacunes i noves proves
diagnòstiques contra el coronavirus. Aquesta pàgina també inclou
més d'una dotzena d'iniciatives de micromecenatge que permeten
vehicular aportacions de la societat en suport de l'ecosistema català
de recerca. + info

Trobeu tota la informació i novetats sobre el
coronavirus, al Canal Salut de la Generalitat
La Generalitat de Catalunya, a través del Canal Salut, posa a l'abast
de la ciutadania i de professionals tota la informació i darreres
novetats sobre el coronavirus, la seva prevenció, l'atenció sanitària, i
principals consells i recomanacions. + info

Consum
Afectacions als consumidors per la Covid-19
La Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona ha elaborat
un document viu que pretén ser una guia d’ajuda per resoldre aquells
dubtes que apareixen en la interpretació de la normativa aprovada pel
Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat per tal d’e fer front a la
covid-19 i les possibles afectacions als consumidors + info

Agenda
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Gaudeix obertament de la teva

Prou violència masclista!

sexualitat!

Parlem d'higiene - Seguretat
Alimentària

Campanya 'Jo sóc la festa!'

Departament de Sanitat i Salut Pública
C. Trinitat, 12 (Espai Cívic Centre)
08700 Igualada
Tel. 93 803 19 50 Ext. 4409
promociosalut@aj-igualada.net
web

Aquest correu s'envia a %%emailaddress%%.
Si no vols rebre més missatges clica aquí

Avís legal: Us fem saber que l’Ajuntament d’Igualada té una nova política de tractament de dades que podeu consultar a la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada), i volem destacar que els interessats tenen els drets següents:
D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
(OAC), Plaça de l'Ajuntament número, 1 08700 - Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic atencio.ciutadana@aj-igualada.net.
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