Mesures municipals per fer front a la crisi
sanitària del Covid-19

Llegenda:
Suport a les
persones

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Suport a
l'economia

Equipaments i
espai públic

Cura i Salut

Actuacions municipals des de 12/03/2020

Març

Mesures
Àpats a domicili per a més de 40 persones gran
Informació i recomenacions d'higiene, cura i
distanciament social
Atenció telefònica als Centres d'Atenció Primària es
caps de setmana
Atenció psicològica
Restricció d'activitats públiques (tancament
d'equipaments, restricció horaris, cancel·lació oci)
Joves, violència masclista, serveis socials bàsics,
urgències
Promoció de benestar físic i emocional

Data inici
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
14/03/2020
14/03/2020

Telèfon per la comunicació d'incidències del servei de
18/03/2020
recollida de residus i neteja
Dispositiu d'atenció per a persones sense llar
Impuls de fons d'ajudes locals per a petites empreses
i persones autònomes
Punt d'informació per a empreses i persones
treballadores
Difusió de les mesures de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona
Ajornament de pagaments de tributs municipals i
zona blava, i suspensió de quotes d'ús d'equipaments
Servei gratuit de compres a domicili per a persones
vulnerables
Pla de neteja intensiva

22/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
24/03/2020
24/03/2020

25/03/2020
Àpats per a infants, repartiment de targetes moneder
Recomanacions bàsiques per evitar la propagació del
25/03/2020
coronavirus a les comunitats de veïns i veïnes
Paralització de les obres públiques

27/03/2020

Consells i recursos per afrontar els possibles
conflictes de convivència

31/03/2020

Aniversari especial per a la canalla

31/03/2020

Formació TIC en línia i gratuïta
Desinfecció de les residències i el complex Benito
Menni
Atenció telefònica a persones grans i vulnerables

31/03/2020
01/04/2020
02/04/2020

Dispositiu per ajudar a fer els tràmits de l'atur

02/04/2020

Informació de les afectacions al consum de les
mesures COVID-19

02/04/2020

BAN passeig de gossos a la via pública

02/04/2020

BAN gestió de residus domèstics

02/04/2020

Guia amb les mesures del Govern central en matèria
d'habitatge

03/04/2020

Formació en xarxes socials per negocis

06/04/2020

Lliurament de material de protecció personal a l'Àrea
06/04/2020
Bàsica
Servei respir per a famílies de persones amb TEA,
07/04/2020
TDAH
Ampliació dels serveis de neteja i desinfecció de la via
07/04/2020
pública
Conscienciació Som reponsables, som majoria

09/04/2020
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