
Ajuntament de Muro
Núm. Expedient: 2020/1623   

BAN MUNICIPAL

Antoni Serra Sastre, batle de l'Ajuntament de Muro, Illes Balears, FAIG SABER

Que s'ha realitzat un protocol de seguretat anticovid-19 per  a la festivitat de Tots Sants, dia en què 
es produeix una assistència massiva al cementeri municipal, per això s'han establert una sèrie de 
recomanacions i mesures per a garantir la seguretat i la prevenció.

Amb l'objectiu que les visites al cementeri municipal de Muro es realitzin de forma ordenada i 
segura, es controlarà la cabuda, les aglomeracions i la resta de mesures per al compliment de la 
normativa per la pandèmia de la covid-19, i s'apel·la a la responsabilitat personal de tothom.

RECOMANACIONS I MESURES:

• Horari especial els dies 30, 31 d'octubre i 1 de novembre de 8:00 hores a 20:00 hores. Es 
prega a la població que hi acudeixi de manera anticipada i de forma escalonada per a evitar 
aglomeracions el dia de Tots Sants.

• L'aforament serà limitat.

• Obligació de l'ús de la mascareta a tot el recinte.

• Utilització de gel hidroalcohòlic que es col·locarà a diferents punts del cementeri.

• Respectar la distància interpersonal de seguretat d'almenys 1,5 m, i evitar la formació de 
grups.

• L'accés al recinte i la sortida d'aquest es realitzarà pels punts senyalitzats.

• Dia 1 de novembre no se celebrarà la missa al cementeri, es traslladarà a l'esglèsia de Sant          
Joan Baptista, el dia 1 de novembre a les 19:00 hores.

• En tot cas s'hauran de respectar les mesures de seguretat, protecció i higiene establertes per 
les autoritats sanitàries per a la prevenció de la covid-19.

• Apel·lem a la responsabilitat de cadascun.

I així es fa públic perquè tothom en prengui coneixement.

Muro, 19 d'cotubre de 2020

El batle de Muro

Muro, en data de la signatura electrònica.
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