Nota de Premsa
Calvià, 21 de març de 2020
L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ CEDEIX VEHICLES PER AL TRASLLAT DE SANITARIS A
DOMICILIS I ELABORARÀ MENÚS PER AL COL·LECTIU DE PROFESSIONALS DE
CENTRES DE SALUT DEL MUNICIPI
Per al Consistori calvianer la col·laboració entre administracions és clau en uns
moments en què es necessita el màxim suport possible
L'Ajuntament de Calvià vol expressar públicament el seu suport, agraïment i
reconeixement a tot el col·lectiu de professionals de la Sanitat pública que, un cop més,
en circumstàncies excepcionalment greus, demostren la seva entrega i professionalitat,
justament reconegut aquests dies per la ciutadania.
Per això, manifesta la seva satisfacció de poder donar tot el suport que sigui possible, a
través dels mitjans amb què compta, a les autoritats sanitàries i, més concretament, als
centres d'atenció primària del municipi que han requerit algun tipus de col·laboració. Per
al Consistori calvianer compartir recursos i col·laborar entre administracions és clau en
uns moments de dificultat com els que estam passant.
Així, s'han posat a disposició les xarxes socials de l'Ajuntament (Facebook: Ajuntament de
Calvià) i el web municipal (www.calvia.com) per informar la ciutadania sobre les novetats o
canvis que es produeixen en l'àmbit de l'atenció primària del municipi.
Així mateix, a partir de la setmana que ve, s'habilitaran les cuines de les Escoletes de
Santa Ponça i de Palmanova per elaborar menús per al col·lectiu de professionals del
PAC de Santa Ponça i el Centre de Salut de Palmanova que veuen incrementats els seus
torns de treball. Dilluns s'elaboraran els menús i s'efectuarà la compra, per començar amb
el servei a partir de dimarts. Amb el tancament de les Escoletes, es va donar instrucció a
les cuineres que estiguessin pendents per si se'ls requeria per a un altre tipus de servei.
S'atendran estrictament les mesures de seguretat i no hi haurà contacte entre les
persones que lliurin els menús i les que els recullin.
D'altra banda, l'Ajuntament ha cedit 5 vehicles, de diferents departaments municipals, per
facilitar els trasllats per a l'atenció a domicili durant aquests dies, dels quals 3 estaran a
disposició del PAC de Santa Ponça i 2 del Centre de Salut de Palmanova. I també s'ha
lliurat diferent material sol·licitat, com bosses per al trasllat d'instrumental en les visites
domiciliàries.
L'Ajuntament de Calvià estarà, en tot moment, a disposició de poder col·laborar en totes
aquelles accions que puguin ser d'utilitat a les autoritats sanitàries.
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Nota de Prensa
Calvià, 21 de marzo de 2020

EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ CEDE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE
SANITARIOS A DOMICILIOS Y ELABORARÁ MENÚS PARA EL COLECTIVO DE
PROFESIONALES DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO
Para el Consistorio calvianer la colaboración entre administraciones es clave en
unos momentos en los que se necesita el máximo apoyo posible
El Ajuntament de Calvià quiere expresar públicamente su apoyo, agradecimiento y
reconocimiento a todo el colectivo de profesionales de la Sanidad pública que, una vez
más, en circunstancias excepcionalmente graves, demuestran su entrega y
profesionalidad, justamente reconocido estos días por la ciudadanía.
Por ello, manifiesta su satisfacción de poder dar todo el apoyo que sea posible, a través
de los medios con los que cuenta, a las autoridades sanitarias y, más concretamente, a
los centros de atención primaria del municipio que han requerido algún tipo de
colaboración. Para el Consistorio calvianer compartir recursos y colaborar entre
administraciones es clave en unos momentos de dificultad como los que estamos
pasando.
Así, se han puesto a disposición las redes sociales del Ajuntament (Facebook: Ajuntament
de Calvià) y la web municipal (www.calvia.com) para informar a la ciudadanía sobre las
novedades o cambios que se producen en el ámbito de la atención primaria del municipio.
Así mismo, a partir de la semana que viene, se van a habilitar las cocinas de las
Escoletes de Santa Ponça y de Palmanova para elaborar menús para el colectivo de
profesionales del PAC de Santa Ponça y el Centro de Salud de Palmanova que ven
incrementados sus turnos de trabajo. El lunes se elaborarán los menús y se efectuará la
compra, para empezar con el servicio a partir del martes. Con el cierre de las Escoletes,
se dio instrucción a las cocineras de que estuvieran pendientes por si se les requería para
otro tipo de servicio. Se atenderán estrictamente las medidas de seguridad y no habrá
contacto entre las personas que entreguen y las que recogerán.
Por otro lado, el Ajuntament ha cedido 5 vehículos, de distintos departamentos
municipales, para facilitar los traslados para la atención a domicilio durante estos días, de
los cuales 3 estarán a disposición del PAC de Santa Ponça y 2 del Centro de Salud de
Palmanova. Y también se ha entregado diferente material solicitado, como bolsas para el
traslado de instrumental en las visitas domiciliarias.
El Ajuntament de Calvià estará, en todo momento, a disposición de poder colaborar en
todas aquellas acciones que puedan ser de utilidad a las autoridades sanitarias.
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