La senyora Xelo Cascant Pla, presidenta de la Mancomunitat Serveis
Socials Mariola

FA SABER:
Que seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat i de la Generalitat
Valenciana per garantir la seguretat de la salut pública davant els casos
enregistrats a Espanya del Covid 19, i ateses les circulars dirigides als
ajuntaments per part de l’Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat,
en què recomanen mesures d’atenció i tenint en compte la vulnerabilitat del
grup de població de risc, s’acorden mesures excepcionals per tal de limitar la
propagació i el contagi pel Covid 19. Es considera adient adoptar, com a
mesura de prevenció i pensant sempre en el benestar i la salut dels nostres
veïns i les nostres veïnes, algunes mesures en línia de continuïtat amb el que
han disposat les autoritats sanitàries competents.
Des de la Presidència es RESOL:
PRIMER.- En relació amb el Servei d’Ajuda a Domicili oferit en els pobles que
formen la Mancomunitat:
1. Suspensió del servei des del 13 de març de 2020 fins a nova ordre. El
canvi serà comunicat individualment.
SEGON.- El servei d’atenció de les treballadores socials en cada
poble, quedarà afectat de la manera següent:
1. No hi haurà servei d’atenció inicial. L’Ajuntament disposarà d’un llistat on
es relacionen el telèfon i nom per a contactar amb les diferent persones
que tinguen necessitat de fer ús del servei.
2. Tan prompte com siga possible, el personal d’assistència social es
posarà en contacte per a valorar-ne la urgència i fer una atenció
personalitzada.
TERCER.- Aquestes mesures podran ser revisades en qualsevol moment en
funció de l’evolució de la pandèmia, i s’informarà a la població de qualsevol
canvi.
Ho va manar i va signar la presidenta, a Muro de Alcoy, i la secretària en pren
nota i signa de manera electrònica únicament per a la seua transcripció en el
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Llibre de Resolucions d'Alcaldia-Presidència, només a l’efecte de garantir la
seua integritat i autenticitat, de conformitat amb l'article 3.2 del Reial decret
128/2018, de 16 de març.
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