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El Govern es prepara per si cal
tancar escoles properament pel
coronavirus
La consellera de Salut diu que l'escenari a Catalunya continua sent de contenció,
un esglaó per sota que a Madrid o el País Basc, però l'evolució del brot canvia
radicalment dia a dia

Una dona amb mascareta davant d'un comerç tancat, a Barcelona | Adrià Costa

El Govern no descarta tancar escoles a Catalunya properament pel coronavirus
(https://www.naciodigital.cat/noticia/197029/directe/ultima/hora/sobre/coronavirus) . De fet, les
autoritats catalanes ja es preparen per a un possible augment considerable de positius en el
territori. Si bé Catalunya no està en la situació de Madrid o el País Basc
(https://www.naciodigital.cat/noticia/197914/coronavirus/va/pitjor/estat/entra/escenari/incert) ,
principals focus del brot a l'Estat, la consellera de Salut, Alba Vergés, reconeix que és "possible"
que calgui prendre mesures més dràstiques aviat per contenir l'expansió i que l'executiu està
disposat a fer "tot el que calgui".
Així s'ha expressat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el
territori català continua en escenari de contenció, un esglaó per sota del que va anunciar just ahir al
vespre el govern espanyol per a les zones de "transmissió comunitària significativa". El ministre de
Sanitat, Salvador Illa, va catalogar la nova fase
(https://www.naciodigital.cat/noticia/197029/directe/ultima/hora/sobre/coronavirus#seguiment_420
74) de "contenció reforçada", la qual implica el tancament de tots els centres educatius -des de les
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llars d'infants fins a les universitats- i un paquet de mesures que es comunicaran avui mateix.
[noticia]197910[/noticia]
Vergés reitera que Catalunya, on han mort tres persones amb el virus a l'organisme i ja hi ha
més d'un centenar de contagiats, no està, de moment, en zona de "risc", però reconeix que la
situació és molt canviant i que cal adaptar-se diàriament a les inclemències del brot. "Avui no puc
dir que es tanquin escoles com a Madrid, però és possible", ha remarcat la consellera.
Alhora, ha recomanat que persones grans o amb patologies limitin les sortides, i que la població
en general no vagi a treballar si té tos o febre.
[noticia]197029[/noticia]
[noticia]197179[/noticia]
[noticia]197894[/noticia]
[noticia]197155[/noticia]
[noticia]197368[/noticia]
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