
C O M P A R T E  E L  M I L A G R O  D E  L A  V I D A  
C O N  E L  M U N D O .

Hospici | C. del Bisbe Lorenzana, 1 | Accés
pel C. Antoni Llopis | En substitució de la seu
de DinàmiG.
Sala El Torín | C. del Roser, 19 | En
substitució del Casal Marià.
Pavelló Firal | C. Madrid, 2 | En substitució de
l'edifici estació.

ESPAIS OBERTS I VENTILATS AMB
CONTROL DE CAPACITAT
Seguint les mesures i recomanacions de
Protecció Civil per la COVID-19, s'han
incrementat el nombre de meses a Olot – 7
més – i s'ha modificat la ubicació de tres
locals electorals.

 
Les meses electorals estaran repartides
amb més espai del que és habitual i s'han
designat cues diferenciades per evitar les
aglomeracions. Les entrades i sortides
estaran diferenciades per evitar
encreuaments, s'ha l imitat la capacitat
màxima de les seus electorals i, al mateix
temps, s'han establert circuits senyalitzats
per assegurar el manteniment de les
distàncies interpersonals obligatòries.

Es durà a terme un control de temperatura a tots els membres de les
meses i el personal col·laborador de la jornada electoral.

Es repartirà un equip EPI, màscares i gel a cada membre.

Es netejaran i desinfectaran constantment tots els elements que puguin
tenir contacte amb les mans. Es disposarà de servei de neteja que
passarà de forma periòdica. 

MESES ELECTORALS SEGURES

 

 WWW.OLOT.CAT

SEGUIR LES INDICACIONS DE
PROTECCIÓ
A les entrades i sortides de les seus
electorals d'Olot, es disposarà de gel
hidroalcohòlic perquè els ciutadans puguin
desinfectar-se les mans. 
A part, a l 'exterior i interior de tots els
locals electorals disposaran de les
indicacions de protecció i mesures de
seguretat que cal complir. Es demana seguir
sempre les indicacions de personal
municipal.

També pots mantenir-te informat a través dels comptes de Twitter @olotuit, Facebook
@Ajuntament d'Olot i  Instagram @olot_cat de l 'Ajuntament d'Olot.

ACCÉS: DISTÀNCIA, MASCARETA I
DESINFECCIÓ DE MANS
Personal del dispositiu municipal per a la
convocatòria electoral vetl larà perquè es
compleixin les distàncies de seguretat així
com les mesures de prevenció i seguretat
per evitar contagis de la COVID-19.

Els membres de les meses electorals
disposaran d'un equip de protecció que
consta de pantalla, mascaretes, pantalla
facial, ulleres de protecció, guants, bata de
protecció, bosses d'escombraries i gel
desinfectant.

A OLOT VOTEM AMB SEGURETAT
14 de febrer, eleccions al Parlament de Catalunya 14F14F

PORTAR EL VOT DE CASA
Es recomana dur la papereta de casa, tot i
que al col·legi electoral i a les cabines se'n
disposarà.

FRANGES HORÀRIES
09 – 12 h | Els col·lectius de risc.
12 – 19 h | Els votants no pertanyents ni als
col·lectius de risc ni en quarantena.
19 – 20 h | Contactes estrets de COVID-19,
casos sospitosos o positius confirmats.

En cas de dubtes o consultes sobre la votació, l 'Ajuntament
d'Olot ofereix un servei d'atenció telefònica.
972 27 91 01
De 9 a 20 h.


