
@AbreraInforma
@abrerainfo
Ajuntament Abrera
abrera.cat

POLICIA LOCAL D’ABRERA 

PRESES PEL CORONAVIRUS

Mantingueu-vos
informats

ORGANITZACIÓ
Hem reorganitzat els  torns de treball dels i horaris 
dels i les nostres agents per garantí la prestació de 
servei de seguretat i fer front a les necessitats ac-
tuals. 

També s’han establert protocols de seguretat sani-
taria i operativa per garantir la prevenció i la salut 
de la ciutadania i dels i les nostres agents. 

ATENCIÓ TELEFÒNICA
Hem augmentat el personal d’atenció ciutadana a 
la comissaria.                                                                   
El telèfon Policia Local és T. 93 770 09 81

VIA PÚBLICA
Realitzen comprovacions al carrer, expliquem la 
importància del confinament com a mesura de 
prevenció i contenció del coronavirus i duem a 
terme propostes de sanció, en cas necessari. 

Fem seguiment a les zones de major afluència ciu-
tadana com els establiments alimentaris i les em-
preses del nostre municipi. 

Més informació a: pl.abrera@abrera.cat i/o al T. 93 770 09 81
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VOLUTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
El voluntariat de Protecció Civil col·labora amb
la Policia Local fent tasques informatives. També 
dóna suport en l'Abrera Solidària, transportant el 
material amb el qual es confeccionen mascaretes 
per a l'àmbit sanitari i d'atenció a les persones.

INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA
 
Revisem  diàriament les actualitzacions sobre les 
restriccions d'activitats per la prevenció i contenció 
del coronavirus en relació amb la mobilitat, confina-
ment, apertura de comerços. Resolem i informem 
dels dubtes de la ciutadania tant per telèfon com a 
peu de carrer.

Més informació a: pl.abrera@abrera.cat i/o al T. 93 770 09 81
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COORDINACIÓ AMB ALTRES COSSOS 
POLICIALS
Treballem en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la 
resta de cossos locals i estatals realitzant reunions per video-
conferència de manera diària. Ens permet implementar millo-
res operatives i de seguretat de manera immediata.

COORDINACIÓ DEL COMITÈ DE SEGU-
RETAT DE L’AJUNTAMENT 
Degut a la situació que estem vivint, des de l’Ajuntament 

estem treballant  de manera transversal entre els diferents 

departaments en la recerca constant de la millor solució pos-

sible. 

Més informació a: pl.abrera@abrera.cat i/o al T. 93 770 09 81


