Comunicat de l’Ajuntament de Castellserà
Us detallem en aquest comunicat, totes aquelles actuacions previstes fins al moment
en aquesta fase 1 en tot allò que és de competència municipal.
Parcs públics
Es recorda que els parcs públics continuen tancats i no s’hi pot accedir. De la mateixa manera,
també continuen tancades totes les fonts d’aigua.

Oficines municipals
Les oficines municipals obriran al públic de 8.00h a 13.00h. Es demana que sempre que sigui
possible es demani cita prèvia. És obligatori l’ús de mascareta per accedir a les oficines i
mantenir les distàncies de seguretat amb el personal i els altres usuaris.
Podeu

demanar

cita

prèvia

al

telèfon

973610005

o

als

correus

electrònics

ajuntament@castellsera.cat i administracio@castellsera.cat

Consultori mèdic
Us recordem que malgrat fer horari habitual, no es permet la programació de visites al consultori
mèdic. Cal trucar per telèfon al 973610056 i els responsables avaluaran la situació.

Biblioteca municipal
La biblioteca municipal obrirà al públic només per a servei de préstec amb horari d’estiu. Dilluns
i dimarts de 16.00h a 20.30h i dimecres, dijous i divendres de 10.00h a 13.00h. És obligatori l’ús
de mascareta per accedir a les oficines i mantenir les distàncies de seguretat amb el personal i
els altres usuaris.

Servei de correus
El servei de correus funciona de forma normal, amb l’oficina al segon pis de l’Ajuntament oberta
de dilluns a divendres de 12.00h a 12.30h.
Ús de mascareta a l’espai públic
És obligatori l'ús de la mascareta per a persones de 6 anys o més i recomanada per a infants
entre 3 i 5 anys.
S'ha de dur sempre que no es pugui mantenir una distància de 2m a la via pública, en espais a
l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o que estiguin oberts al públic.
S'aconsella que siguin mascaretes higièniques o quirúrgiques i que tapin el nas i la boca.
A mesura que es vagin prenent decisions i hi hagi noves indicacions o canvis de fase
s’informarà al respecte.
Gràcies per la vostra col·laboració. Fem-ho bé, fem-ho fàcil.

