ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

El proper 14 de febrer estem tots i totes cridats a votar. Aquest cop, degut a la
situació generada per la Covid-19, hi haurà alguns canvis.
Seguint les recomanacions de la Direcció General de Participació Ciutadana i
Processos Electorals, l´Ajuntament d´Albesa està prenent totes les mesures de seguretat i
vetllarà per tal que tothom pugui exercir el seu dret a vot de forma segura, fent segura
també la tasca de les persones de les meses.

Canvia la ubicació del col·legi electoral i de les MESES
ELECTORALS i tindran punts d´entrada i sortida diferents.
CENTRE CÍVIC VICTORINA VILA BADIA ( LA SALETA)

MESA A

Entrada: Carrer Fermí Palau ( davant del consultori mèdic)
COGNOMS A-L

Sortida: Carrer Fermí Palau ( per l’altra porta seguint el
circuit marcat)
LLAR DE JUBILATS

MESA B

Entrada: Plaça 1 d´Octubre (porta principal)
COGNOMS M-Z

Sortida: Zona del parc de salut (porta lateral)

Estarà tot convenientment senyalitzat. En cas de dubtes, consulteu als
responsables de seguretat sanitària.
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IMPORTANT!


Porteu la mascareta en tot moment, quirúrgica o FFP2.



Porteu el vot preparat de casa i tingueu la identificació a mà.



Només podrà accedir al col·legi de votació la persona que ha de votar. Les
persones que necessitin assistència podran anar acompanyades d´una persona.



Respecteu la distància de seguretat de 1´5 m. entre persones i els circuits marcats,
i espereu als llocs senyalitzats. Cal evitar creuaments entre electors.



Desinfecteu-vos les mans a l´entrada, a la taula de paperetes si escau, i a la sortida.



Respectar en la mesura que sigui possible les següents FRANGES
HORÀRIES:
 De 9 del matí a les 12 del migdia perquè votin els col·lectius de risc en
front de la Covid.
 De 12 a 7 del vespre per a la població en general.
 De 7 a 8 del vespre les persones en quarantena: positius, contactes
estrets i sospitosos.
Les franges no són obligatòries, és a dir, tothom pot anar a votar quan li vagi bé,
però es recomana molt respectar-les per evitar el risc de contagi.
Tindran prioritat a l’entrada les persones de col·lectius vulnerables.

Més informació a www.parlament2021.cat
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