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A câmara municipal de Ferreira do Alentejo, no prosseguimento das ações de precaução

contra o coronavírus,  está a fazer várias ações de higienização e desinfeção, que se

comunicam à população, solicitando a colaboração de todas as pessoas e os devidos

cuidados.

1. Na segunda-feira, dia 30 de março, vai ser efetuada uma campanha de aplicação de

produto  biocida  em  todas  as  localidades  do  concelho,  especialmente  dirigida  a

equipamentos urbanos de utilização coletiva nas vias públicas.

Esta ação tem a participação ativa e essencial de todas as juntas de freguesia.

2. Nos termos do contrato existente  com a empresa de limpeza urbana da vila,  vai

decorrer uma campanha de lavagem e higienização de ruas, que se inicia pela praça

Infante Passanha, no sábado, 28 de março, às 8 horas, prosseguindo nesse dia e nos dias

seguintes em mais artérias e espaços públicos.

3. As  papeleiras  existentes  nos  passeios  já  estão  a  ser  alvo  de  uma  desinfeção

sistemática, uma a uma.

4. Os  corrimões  existentes  no  espaço  público  urbano  estão  a  ser  sistematicamente

desinfetados, por serem locais particularmente sensíveis dado o seu numeroso uso pelas

mãos de variadas pessoas, o que é tido como potencial transmissor do vírus.

5. Nos edifícios  municipais foi  incrementada a  limpeza com produtos desinfetantes,

com especial atenção aos corrimões, puxadores das portas e postos e equipamentos de

trabalho.
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6. Está a decorrer uma ação de eliminação de pragas nas canalizações de esgotos e de

águas pluviais, em todas as localidades do concelho.

7. Após o dia 31 de março, vai ter início uma grande ação de lavagem e desinfeção de

todos os  contentores  de  lixo  do concelho,  em número superior  a  600,  em todas  as

localidades e ruas onde os mesmos se encontram.

8. Estas  ações  seguem  as  orientações  técnicas  da  Direção  Geral  da  Saúde,

nomeadamente  sendo  especificamente  direcionadas  para  zonas  de  contacto  pessoal

generalizado e manuseamento, e para a higienização geral dos espaços públicos.

O presidente da câmara

Luís A. Pita Ameixa


