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Avisos
Recull de mesures econòmiques per les empreses i autònoms
Dilluns, 6 d'abril de 2020

Llistat d'establiments oberts a Canovelles
Dimarts, 31 de març de 2020

ATUR - Com donar-se d'alta com a demandant d'ocupació i com tramitar
la prestació
Dilluns, 30 de març de 2020
Davant la situació econòmica i laboral provocada pel coronavirus, el Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) ha elaborat un document per resoldre algunes de les preguntes freqüents i donar indicacions per
a les persones que han de renovar l’atur o tramitar alguna prestació.

Preguntes freqüents sobre l'ús de les targetes moneder de les beques
menjador
Dijous, 26 de març de 2020
Canovelles ja ha començat a distribuir a domicili les targetes moneder als 660 infants beneficiaris de les
beques menjador. Les targetes, que facilita la Generalitat de Catalunya i que conten un import de 4
euros per dia i nen, es poden fer servir en establiments d’alimentació. Als documents adjunts trobareu
informació sobre l'ús d'aquestes targetes.

Preguntes i respostes sobre les restriccions d'activitats pel coronavirus
(elaborat per Protecció Civil de Catalunya)
Dijous, 26 de març de 2020

El CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya (Protecció Civil de Catalunya) elabora i
actualitza de manera periòdica un recull de preguntes i respostes sobre les restriccions d'activitats pel
coronavirus. Les preguntes inclouen aspectes sobre mobilitat, obertura d'activitats comercials, i altres.
Als documents adjunts, podeu trobar el document actualitzat.

Recomanacions per a la ciutadania en diversos idiomes
Dimarts, 24 de març de 2020
Al Canal Salut del Departament de Salut de la Generalitat, trobareu tot tipus d'informació actualitzada
sobre el coronavirus. I, concretament, a l'aparatat Informació per a la Ciutadania, podreu trobar
informació sobre el confinament i les mesures de seguretat que cal adoptar, així com material divulgatiu
en altres llengües. D'altra banda, els agents de salut de l'Hospital de Granollers han elaborat quatre
vídeos informatius sobre el COVID-19 en àrab, marroquí, wolof i mandinga.

Horari del CAP i farmàcies obertes
Dimarts, 24 de març de 2020

Certificat d'autoresponsabilitat de desplaçament
Dimarts, 24 de març de 2020
La declaració de l'estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària de la COVID-19 limita la llibertat de
circulació de persones i determina per a quines activitats es pot circular per les vies d’ús públic. Així, el
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha elaborat un model de declaració
autoresponsable per facillitar als ciutadans i els agents de policia la comprovació que un desplaçament
determinat corresponen a una activitat autoritzada.

