DON ALFREDO LLANO GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BURELA
COMUNICADO OFICIAL SOBRE O SERVIZO DE AXUDA
NO FOGAR E SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE
BURELA
16 DE MARZO DE 2020
O Concello Burela en vista a RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2020, da
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Concello da Xunta
de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de
emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se
activa o Plan territorial de emerxencia de Galicia (Platerga) no seu nivel IG
( emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da
epidemia do coronavirus COVID-19., toman as seguintes medidas:
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
1. Os números de telefóno que están dispoñibles para si algunha persoa
necesita cubrir necesidades básicas( facer a compra, ir a farmacia…)
INFORMACIÓN XERAL: 982586000
POLICIA LOCAL: 629823171
PROTECCIÓN CIVIL: 982581313
2, Permitirá ás familias comunicar as incidencias que podan ocurrir
como altas, baixas, suspensión, etc.
3. Suspéndese o sevizo de axuda no fogar nos domicilios que reciban
atención doméstica.
4. Manterase o servizo nos domicilios onde os usuarios se lles realicen
atención persoais e non teñan coidadores principais que se podan facer cargo
desta atención ( aseo persoal, evantarse, administrar medicación, facer comida
e administrala…).
5. As altas novas serán por cuestións de urxencia social.
6. Recordamos que o teléfono de información sobre o coronavirús é:
900400116.
O SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ SUSPENDE AS CONSULTAS
INDIVIDUAIS, está unha persoa operativa no centro, para urxencias e trámites
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BANDO
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administrativos de 9 a 14 horas . TELEFÓNO: 982586208
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Sentimos as molestias que estan medidas podan causar entre os usuarios e
usuarias do servizo de axuda no fogar, pero é tarefa de todos axudar a evitar á
propagación do coronavirus para non poñer en risco ás persoas mais
vulnerables e para garantir unha axeitada atención sanitaria.

