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Olot manté la celebració del mercat
d'abastament de productes frescos
Per contra, aquest dilluns no hi haurà la part de roba i complements, una situació
que es mantindrà pel cap baix fins al 23 de març

El mercat setmanal d'Olot. | Martí Albesa.

L'Ajuntament d'Olot ha activat un protocol -seguint les recomanacions rebudes per la Generalitat
de Catalunya- per a evitar al màxim les aglomeracions i promoure la prevenció de contagis del
coronavirus. L'equip de govern s'ha reunit per avaluar la situació, establir mecanismes de prevenció
de contagis i planificar l'organització dels serveis en funció de l'evolució en els contagis de SARSCoV-2, segons les directrius dels departaments de Salut i Agricultura de la Generalitat.
Fruit de les recomanacions, s'ha decidit mantenir la continuïtat del mercat setmanal dels dilluns
de productes frescos fins a nova ordre i suspendre, com a mesura preventiva, el mercat setmanal
d'avui i del 23 de març pel que fa a la resta de productes (roba, estric, etc.) per a complir amb
l'obligació imposada per la Generalitat de Catalunya de garantir la continuïtat dels mercats
d'abastament de productes frescos a l'aire lliure, sempre que es compleixin les mesures de
distanciament social aprovades pel #COVID19.
Les recomanacions emeses per anar al mercat setmanal i evitar encomanar-se són les següents:
?
?
?
?

Una persona per família sigui la responsable d'anar a comprar.
Evitar que persones d'edat avançada o grups de risc siguin els encarregats
d'anar a comprar.
Eviteu anar a comprar amb infants.
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? Utilitzeu guants per agafar els productes i, un cop realitzada la compra,
? llenceu els guants a les escombraries.
? Guardeu 1,5 metres de distància de seguretat amb les altres persones.
? En cas de tossir, tapar-se la boca amb l'avantbraç interior i seguir les mesures d'higiene
recomanades.
? Intentar pagar amb targeta i no amb diners en metàl·lic.
? Evitar el contacte amb el personal de les parades.
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