
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDII  LLIICCOODDIIAA  

CCIITTTTAA''  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDII  CCAATTAANNIIAA  

SSEETTTTOORREE  FFUUNNZZIIOONNAALLEE  VV  AARREEAA  VVIIGGIILLAANNZZAA  

  

  

9955003388  --  VViiaa  VViittttoorriioo  EEmmaannuueellee  nn..  330077  

                                                TTeell..  009955662288226622  PPEECC::  pprroottooccoolllloo@@ppeecc..ccoommuunnee..ssaannttaammaarriiaaddiilliiccooddiiaa..cctt..iitt  

                                                                                                                              OOrrddiinnaannzzaa  ccoonnttiinnggiibbiillee  ee  uurrggeennttee  nn..  1177//22002200  

      

OOGGGGEETTTTOO::  EEmmeerrggeennzzaa  eeppiiddeemmiioollooggiiccaa  ddaa  CCoovviidd--1199..  

PPrroovvvveeddiimmeennttoo  tteemmppoorraanneeoo  ddii  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeell  CCiimmiitteerroo  ddaall  2299  OOttttoobbrree  aall  0044  NNoovveemmbbrree  22002200..  

  

IILL  SSIINNDDAACCOO  
PPRREEMMEESSSSOO::  

••  CChhee,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  ccoommmmeemmoorraazziioonnee  ddeeii  ddeeffuunnttii,,  iinn  oosssseerrvvaannzzaa  ddeeii  DDPPCCMM::  ddeell  

1133//1100//22002200;;  ddeell  1188//1100//22002200;;  ddeell  2200//1100//22002200;;  ddeell  2244//1100//22002200  ee  ddeellllee  OOrrddiinnaannzzee  nn..  4488  ddeell  

1188//1100//22002200,,  ee  nn..  5511  ddeell  2244//1100//22002200,,  iill  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  SSiicciilliiaannaa,,  cchhee  iimmppoonnggoonnoo,,  

ffrraa  ll’’aallttrroo,,  uulltteerriioorrii  mmiissuurree  ddii  rreessttrriizziioonnii  ee  ggeessttiioonnee  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa  eeppiiddeemmiioollooggiiccaa  ddaa  CCoovviidd--

1199;;    

••  CChhee,,  ll’’aauummeennttoo  ddeeii  ccoonnttaaggii  èè  ddiiffffuussoo  iinn  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  nnaazziioonnaallee  iinn  mmaanniieerraa  sspprrooppoorrzziioonnaattaa  

ee  nneell  nnoossttrroo  CCoommuunnee,,  iinn  aattttoo,,  vvii  ssoonnoo  aauummeennttii  ddii  ccoonnttaaggii  nnoonn  iinnddiiffffeerreennttii;;  

VVIISSTTII::  

••  IIll  DD..  llggss  226677//22000000  ee  ssss..mmmm..iiii..;;    

••  LL’’OOrrddiinnaammeennttoo  AAmmmm..vvoo  EEEE..LLLL..;;  

AA  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ppuubbbblliiccaa  ee  pprriivvaattaa,,  ppooiicchhéé  llaa  tteennddeennzzaa  ddeeii  ccoonnttaaggii  nneell  nnoossttrroo  CCoommuunnee  ffaa  

rriitteenneerree  nneecceessssaarriiaa  llaa  aaddoozziioonnee  ddeellllee  ssoottttooiinnddiiccaattee  mmiissuurree  uurrggeennttii  rreessttrriittttiivvee  ssppeecciiffiicchhee,,  ffiinnaalliizzzzaattee  aall  

ccoonntteenniimmeennttoo  ddeell  ccoonnttaaggiioo;;  

TTuuttttoo  cciiòò  pprreemmeessssoo,,  

OORRDDIINNAA  EE  DDIISSPPOONNEE  

  

11..  DDaall  2299  OOttttoobbrree  aall  0044  NNoovveemmbbrree  èè  vviieettaattaa,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  cciimmiitteerroo,,  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  aattttiivviittàà  aadd  

eesscclluussiioonnee  ddii  qquueellllaa  ddeellllee  ttuummuullaazziioonnee  ddeellllee  ssaallmmee  

22..  DDaall  2299  OOttttoobbrree  aall  0044  NNoovveemmbbrree  ssoonnoo  ssoossppeessee  ttuuttttee  llee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ee  ii  ppaassss  ppeerr  ii  ddiissaabbiillii  cchhee  

ccoonnsseennttoonnoo  ll’’aacccceessssoo  ddeeii  vveeiiccoollii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  cciimmiitteerroo..  

33..  IIll  ddiivviieettoo  ddii  aasssseemmbbrraammeennttoo,,  iill  ddiissttaannzziiaammeennttoo  ssoocciiaallee  ll’’uussoo  ddeellllaa  mmaasscchheerriinnaa  ee  ddeellllaa  

ssaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  mmaannii  ee  qquuaanntt’’aallttrroo  ppeerr  ttuuttttaa  ll’’eemmeerrggeennzzaa  eeppiiddeemmiioollooggiiccaa  ddaa  CCoovviidd--1199,,  iivvii  

ccoommpprreessii  nneellllee  CCaappppeellllee  ggeennttiilliizziiee  ee  qquueellllee  pprriivvaattee..  LL’’iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddii  qquuaannttoo  pprreecceeddee  èè  

ppuunniittaa  aaii  sseennssii  ddeeii  DDPPCCMM  vviiggeennttii..  

RReessttaannoo  ccoonnffeerrmmaattee  ttuuttttee  llee  aallttrree  ddiissppoossiizziioonnii,,    iinn  mmaatteerriiaa  ddii  CCoovviidd--1199;;  

DDIISSPPOONNEE  AALLTTRREESSII''  CCHHEE  

LLaa  pprreesseennttee  oorrddiinnaannzzaa  ssiiaa  aaffffiissssaa  aallll''AAllbboo  PPrreettoorriioo  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  ssuuaa  vvaalliiddiittàà  ee  ttrraassmmeessssaa  aa::  

11..  AAll  RReesspp..  ddeell  VV  sseettttoorree  AArreeaa  VViiggiillaannzzaa;;    

22..  AAll  RReesspp..  ddeell  IIII  sseettttoorree  AArreeaa  TTeeccnniiccaa  ((sseerrvviizzii  cciimmiitteerriiaallii));;  

33..  SSttaazziioonnee  CCaarraabbiinniieerrii  ddii  SSaannttaa  MMaarriiaa  ddii  LLiiccooddiiaa    

    SSaannttaa  MMaarriiaa  ddii  LLiiccooddiiaa,,2288//1100//22002200                                                                                                                IILL  SSIINNDDAACCOO    

                                                                                                                                                                                                    FF..ttoo  SSaallvvaattoorree  CCaarrmmeelloo  MMaassttrrooiiaannnnii      


