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L’alberg d’Altafulla acollirà

contactes de Covid
8 novembre 2020
La Generalitat de Catalunya ha decidit donar una nova utilitat
temporal a l’alberg d’Altafulla per reconvertir-lo en un espai
d’acollida de persones que siguin contactes de Covid. Aquest
espai acollirà doncs als qui han estat en contacte amb algú
que s’ha contagiat i per tant han de passar la corresponent
quarantena.

Imatge de l’Alberg Casa Gran
d’Altafulla, al carrer de la
Placeta.
Inicialment i pel que confirma l’administració autonòmica,
seran persones que, per motius diversos, no poden fer aquesta
quarantena als seus domicilis. L’Alberg Casa Gran d’Altafulla
és propietat de la Generalitat i no és el primer espai
d’aquest tipus que es reconverteix en lloc d’acollida dels
contactes de Covid.
Aprofitar aquestes estructures que ara, per la pandèmia, estan
buides i sense el seu ús particular, té un doble sentit ja que
es manté el seu manteniment i de pas es dona cobertura social
a persones amb vulnerabilitat que no podrien fer l’etapa de
quarantena amb garanties de cap de les altres maneres.
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

