ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
Bancada da Coligação Mais

Moção
Programa Máscaras para Todos

Com a entrada em vigor da lei, aprovada em Assembleia da República no dia 23
de Outubro de 2020, que que prevê o uso obrigatório de máscara em espaços
públicos sempre que não seja possível manter o distanciamento físico e uma vez
que a evidência científica comprova de que é elevada a taxa de indivíduos
assintomáticos portadores do vírus COVID-19, é fundamental prevenir e proteger
aqueles que desempenham diariamente as suas funções laborais, escolares,
sociais e cívicas no nosso concelho
Hoje sabemos que o uso de máscaras poderá ter um impacto importante no
combate à disseminação da doença, principalmente numa ótica de proteção dos
outros e da salvaguarda da nossa vida colectiva.
Assim, a JSD VFX, neste órgão representada pela Coligação Mais propõe a
avaliação por parte da CMVFX da criação de um programa de distribuição de
máscaras gratuitas para os residentes, trabalhadores e estudantes do nosso
concelho.
Com a criação deste programa pretende-se garantir uma maior ajuda e suporte
aos cidadãos que residem no concelho de Vila Franca de Xira para que estes
tenham condições de trabalhar e estudar em segurança, de uma forma gratuita,
promovendo uma consciencialização comum para o uso da máscara, garantido
a saúde de todos.
Este programa deve também contemplar as Instituições Particulares de
Solidariedade Social, clubes desportivos e o movimento associativo, bem como
qualquer outra instituição de cariz social e de contacto com o público e/ou grupos
de risco.
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Deve ainda, a CMVFX, defender e promover as boas práticas no uso das
máscaras de proteção, através da ampla divulgação das normas de correta
utilização, bem como a indicação de que estas, por si só, não asseguram a
proteção contra a COVID-19, pelo que devem usadas como complemento a
outras ações de cada cidadão, como sejam a lavagem frequente das mãos e o
distanciamento social.
Vila Franca de Xira, 24 de Novembro de 2020
Os Eleitos da Coligação Mais
(PPD/PSD – MPT – PPM)
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