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Si no potseure bé el butlletí, clica aquí

Especial COVID-19

L’Ajuntament d’Igualada adapta les activitats
esportives i de lleure d’aquest estiu a la Covid-19
Els departaments d’Esports, Infància i Joventut de l’Ajuntament
d’Igualada organitzen com cada any diverses activitats d’estiu que, en
aquesta ocasió, s’adaptaran a les limitacions motivades per les
mesures de seguretat sanitària de prevenció establertes arran de
l’episodi de Covid-19. + info

Recursos per atendre les emocions de l'alumnat
en la tornada als centres
El Departament d’Educació de la Generalitat ofereix al professorat i
als equips directius dels centres un seguit de recursos i orientacions
per tal d’atendre les emocions de l’alumnat en la tornada a escoles i
instituts. El principal objectiu d’aquestes orientacions és permetre als
docents planificar una estratègia en el retorn dels alumnes al centre
educatiu i a totes les activitats en les que estan acompanyats per
adults suggerint la creació d’espais de trobada i dinàmiques de
retrobament. + info

Poden transmetre els mosquits el virus de la
COVID-19?
Recentment hi ha hagut preocupació entre la ciutadania i a les xarxes
socials sobre la possibilitat que els mosquits poguessin transmetre el
SARS-CoV-2, el virus causant de la COVID-19. Però és això cert? Hi
a una possibilitat real de que succeeixi?
No hi ha cap referència a la literatura científica i a les recerques
recents que cap coronavirus (i el SARS-CoV-2 tampoc) es pugui
transmetre per cap insecte hematòfag inclosos els mosquits. + info

La transmissió del COVID-19 a platges i piscines
Investigadors del CSIC expliquen les vies de transmissió de la
COVID-19 a platges i piscines. En activitats recreativas, la infecció per
contacte amb l'aigua de condicions estàndards per al bany és molt
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poc probable. Les principals vies de contagi són les secrecions
respiratòries generades per la tos o esternuts, i el contacte de
persona a persona, per la qual cosa és molt important mantenir les
recomanacions generals de distanciament social. + info

Recomanacions d'higiene per al sector de la
restauració
En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la
COVID-19, la recomanació per a a la restauració és seguir les normes
generals de seguretat alimentaria i les normes de prevenció de la
malaltia que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la
propagació del virus. Així mateix, cal tenir en compte algunes
recomanacions especifiques. + 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
Xerrada 'Els microedatismes. Què són i com
combatre'ls?'
Dia: 15/06/2020
Hora: 11h
Lloc: Plataforma Jitsi Meet, sala “gentgrananoia”
A càrrec de: Consell de la Gent Gran de l’Anoia i EAVA
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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*Acte commemoratiu del Dia Mundial de Presa de Consciència sobre
l'abús i el maltractament a les persones grans + info

Xerrada: 'El servei de teleassistència: què és i
com detecta situacions de possible
maltractament a persones grans'
Dia: 15/06/2020
Hora: 17h
Lloc: Plataforma Jitsi Meet, sala “gentgrananoia”
A càrrec de: Diputació de Barcelona i Tunstall-Televida
*Acte commemoratiu del Dia Mundial de la presa de consciència
sobre l'abús i el maltractament a les persones grans + info

Xerrada: 'El maltractament de persones grans en
temps de COVID-19'
Dia: 16/06/2020
Hora: 18h
Lloc: Plataforma Jitsi Meet, sala “gentgrananoia”
A càrrec de: Equip d'Atenció a la Vellesa de l'Anoia (EAVA)
*Acte commemoratiu del Dia Mundial de la presa de consciència
sobre l'abús i el maltractament a les persones grans + info

Gaudeix obertament de la teva
sexualitat!

Prou violència masclista!

Parlem d'higiene - Seguretat
Alimentària

Campanya 'Jo sóc la festa!'
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Departament de Sanitat i Salut Pública
C. Trinitat, 12 (Espai Cívic Centre)
08700 Igualada

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

Tel. 93 803 19 50 Ext. 4409
promociosalut@aj-igualada.net
web
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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