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NOTA INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA
AMB MOTIU DEL COVID-19.
El Decret 4/2020, de 10 de març, del president de la Generalitat, pel qual se
suspén i ajorna la celebració de les festes de les Falles en la Comunitat
Valenciana, i de la Magdalena a Castelló, publicat en el DOGV d'11 de març de
2020, estableix en el seu article únic que se suspén la celebració, en les dates
previstes, de les festes de les Falles en la Comunitat Valenciana, i de la
Magdalena a Castelló, i en conseqüència es disposa el seu ajornament.
No obstant l'anterior i davant el manteniment de les vacances escolars durant
aquests períodes i per tal de facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal empleat públic, es manté el règim jurídic aplicable a la
jornada i horari de treball per a les citades setmanes de festes locals previst en
les circulars 2/2020 i 3/2020 de la Direcció General de Funció Pública.
Així mateix, s'informa de les següents mesures:
1. Es posposa la celebració de les accions formatives de caràcter presencial de
l'Institut Valencià d'Administració Pública.
2. En la mesura que siga possible es racionalitzaran les reunions de treball,
limitant les persones assistents a les mateixes i fomentant l'ús de la
videoconferència o altres mitjans de caràcter telemàtic.
També s'informa que, d'acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries i
amb la informació publicada per l’ INVASSAT, el personal empleat públic haurà
de seguir les recomanacions d'actuació davant la malaltia del coronavirus
(COVID-19) que figuren en el següent enllaç: http://prev.gva.es, enllaç a través del
qual es poden obtindre totes les indicacions i que està en permanent
actualització.
En aquest sentit, les conselleries i organismes estan adoptant totes les mesures
higièniques necessàries d'acord amb les instruccions de l’INVASSAT,
incrementant els serveis de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
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