Considerando que a Organização Mundial de Saúde decretou a situação do COVID-19
COVID 19 como pandemia mundial e apesar
de, até ao momento, não haver o registo de nenhum caso no Concelho de Arganil, a Junta de Freguesia de Benfeita
decidiu decretar medidas excecionais, de ordem preventiva, com eficácia a partir da publicação deste comunicado e por
tempo indeterminado, nomeadamente:
- Suspender os eventos agendados para os meses de março e abril;
- Suspender a realização da feira mensal
- Limitar a permanência de pessoas no espaço de atendimentos ao público da Junta de Freguesia/Posto
Freguesia/
de CTT, a 1
(uma) pessoa de cada vez,, embora estes serviços se mantenham abertos e em funcionamento, apenas deverão ser
procurados em situações urgentes e inadiáveis,
inadiáveis, devendo ser privilegiado o contacto telefónico (235741903/961379658)
(
ou por e-mail (fregbenfeita@sapo.pt)
Recomenda-se ao Comércio Local o cumprimento das normas emitidas pela DGS, alertando para o reforço da
higienização das superfícies com
m solução alcoólica, atendimento preferencial a mais de um metro de distância e
lavagem das mãos frequentemente.
Recomenda-se à População o cumprimento integral de todas as normas emitidas pela DGS:
Todas as pessoas deverão ter cuidados de higiene de mãos frequentes, lavando as mãos com água e sabão durante,
pelo menos, 20 segundos, ou com solução anti-séptica
anti
de base alcoólica;
Todas as pessoas deverão cumprir com a etiqueta respiratória que consiste em tapar a boca e o nariz, ao tossir ou
espirrar, com o cotovelo, ou lenço/guardanapo de papel (uso único) o qual deverá ser deitado ao lixo de imediato. De
seguida, lavar as mãos como referido acima;
Todas as pessoas deverão evitar cumprimentar, beijar e abraçar outras pessoas, devendo evitar estar a menos de 1
metro de distância de qualquer outra pessoa;
Desaconselha-se
se a utilização de parques infantis e espaços públicos de lazer.
Caso surjam sintomas, febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, dor no peito, dores articulares ou diarreia,
deverão, de imediato,
diato, contactar a linha SNS 24 - 808 24 24 24.
A Freguesia de Benfeita acompanhará a evolução da situação estando em permanente contacto e estreita colaboração
com as autoridades competentes. Apelamos para que todos adotem um comportamento sereno e responsável,
respon
por
forma a ser salvaguardada a saúde de todos.

Freguesia de Benfeita a 12 de Março de 2020
O Presidente da Junta de Freguesia

José Gonçalves da Costa Pinheiro

