Ayuntamiento Polop de la Marina
Avenida Sagi Barba, 34
03520 Polop de la Marina

BANDO
D. GABRIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ALCALDE AJUNTAMENT DE
POLOP DE LA MARINA
FAIG SABER:
Que estos Nadals seran unes festes molt especials, ja que ens toca una vegada més fer un
esforç per poder frenar esta pandèmia privant-nos de compartir les festes amb els essers
més volguts.
Estem davant d’un nou escenari de contagis, com ja sabeu, estem patint una escalada que
entre tots hem de tractar de parar.
Com Alcalde de Polop tinc el deure d’informar a la ciutadania de les noves mesures
preventives que ens arriben des de Generalitat, Ministeri de Sanitat i Salut Pública, i vetllar
perquè es complisquen.
Davant d’esta excepcional situació, es renoven les mesures adoptades des del 21 de
desembre del 2020 fins al 15 de gener de 2021, fins a pròxim avís i amb possibilitat de
renovació.
A més, és necessari recordar les següents mesures d´obligatori compliment:
 Limitació d’entrada i eixida de la Comunitat Valenciana. Únicament s’autoritzaran els
desplaçaments adequadament justificats, no seran excepció visites a familiars o
persones al·legades.
 Es limita la circulació de persones en horari nocturn fins a les 23.00 hores excepte les
nits del 25 al 26 de desembre i del 31 de desembre a l’1 de gener, en les que la
circulació s’ampliarà fins les 00.00 hores per a tornar al domicili.
 Es limiten les reunions de grups en espais públics i privats quedant limitades a un
màxim de 6 persones en reunions socials o familiars, restringides a dos grups de
convivència i sense ninguna excepció per Nadal.
Polop de la Marina, a 22 de desembre de 2020
EL ALCALDE
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