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ALCALDE DE VALÈNCIA
FA SABER
Les altes temperatures constituïxen una amenaça per a la salut de les persones, especialment
per les que treballen a la via pública. Superar la temperatura corporal contribuïx directament a
l'empitjorament de les condicions vitals i fins i tot, de vegades, pot ser causa directa de mort.
Malauradament, les onades de calor cada vegada són més freqüents i intenses a causa del
canvi climàtic.
Però la ciutat no es deté durant el període estival i l’Ajuntament continua prestant els servicis
als carrers del municipi tal com ho fa el sector privat (obres públiques, repartiment, etc.). És
per això que cal prendre mesures preventives a fi d'evitar problemes de salut (colps de calor) a
les persones que treballen a la via pública.
En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 124 de la Llei 7/85,
reguladora de les bases de règim local, esta Alcaldia
DISPOSA
Que, com a mesura preventiva, a més de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries
en estos casos, el personal que preste servicis a la via pública podrà refugiar-se a les
dependències municipals, en horari d’obertura general, quan tinguen símptomes d’alteració de
les seues constants vitals, a fi de posar-se a l’ombra i hidratar-se.
L'Alcaldia agraïx la col·laboració del personal de les dependències municipals que hagen
d’assistir eventualment els treballadors i treballadores a la via pública, com també l’ajuda de
la ciutadania i el conjunt d’agents implicats que col·laboren en la prevenció de la salut d’este
col·lectiu durant l’estiu.
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