Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1604402466803-244841343-7227428749443149089
CSV: 1604402466803-244841343-7227428749443149089

Pàgina 1/4


















S’ha d’organitzar la feina de manera que es formin grups bimbolla,
d’un màxim de sis persones cada un.
S’ha d’organitzar la feina de manera que les distintes operacions es
facin el més allunyat possible una de l’altra, amb l’objectiu de
mantenir les distàncies de seguretat entre persones.
En cas d’operacions en què això no sigui possible, com és el cas de
l’acte de sacrifici, una vegada conclòs, les persones s’han de fer
enfora una de l’altra tan aviat com puguin, i mantenir-ne des
d’aquest moment la distància de seguretat.
S’ha de procurar que aquelles operacions que impliquen proximitat
entre persones, i que siguin evitables, s’evitin.
S’ha de procurar que aquelles operacions que impliquen proximitat
entre persones, quan sigui possible, les executin persones
convivents.
Totes les activitats s’han d’executar a espais molt ben orejats. Si
s’executen a locals susceptibles de ser tancats, s’han de mantenir les
portes i finestres obertes.
En tot moment els participants han de portar mascareta que han
d’anar substituïnt si aquesta s’embruta o banya.
En resten prohibides manifestacions de festa i altres activitats que
no estiguin directament relacionades amb les operacions de la
matança (sacrifici, desfer la carn, triar, tallar, picar, trempar, pastar,
omplir, fermar i bullir quan pertoca, penjar).
En resta prohibida l’assistència a les matances de persones que no
participen activament en les feines descrites.
Per berenar i dinar s’han de fer grups que no superin les 6 persones.
En resta prohibida l’assistència de persones que no hagin participat
en les feines descrites
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S’ha de tenir a l’abast de les persones que participen a les matances
dispositius per possible la neteja de mans amb facilitat.
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En tot lo no especificat, és d’aplicació la normativa vigent, i específicament
el Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s’estableixen normes per al
control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum
priva.

Conclusió:

Palma,
La directora general de Salut Pública i Participació

Maria Antònia Font Oliver
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Per fer la matança del porc de les característiques que tradicionalment se
sacrifiquen, s’han de menester i en cap cas es podrà superar l’ordre de 10
persones, i si se segueixen les condicions descrites (a expenses d’un millor
i més fonamentat criteri basat en el coneixement de la transmissió del
virus de la COVID19), com és que es duguin a terme en un espai orejat,
s’organitzin de manera que s’asseguri el manteniment de distàncies, i
s’elimini tots els aspectes lúdics que envolta la tradició, es podria fer
compatible el proveïment d’aliments per l’entorn familiar del productor,
alhora que es manté un alt grau de seguretat d’evitació de contagi de
COVID19.
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