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NR.2894/30.04.2020

ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR ORAȘULUI PÂNCOTA ȘI A LOCALITĂȚII
MĂDERAT

Având în vedere contextul epidemiologic și evoluția cazurilor Covid-19 pozitive, la
recomandarea Direcției de Sănătate Publică, se impune păstrarea și verificarea respectării
în mod corespunzător a tuturor interdicțiilor și restricțiilor stabilite prin ordonanțele
militare emise în perioada stării de urgență de către organele abilitate și de către administrația
publică locală la nivelul județului Arad, accentuând următoarele măsuri:

- Evitarea zonelor aglomerate unde există posibilitatea expunerii la contact direct și/sau
interacțiune cu un număr mare de persoane;

- Limitarea la maximum a oricărui contact direct cu alte persoane, păstrarea unei distanțe
semnificative, de 1,5 metri față de alte persoane pe care le întâlniți;

- Efectuarea frecventă și riguroasă a igienei mâinilor;

- Evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii;

- Practicarea igienei respiratorii, tușind sau strănutând în plica cotului sau într-o batistă,
cu aruncarea imediată a acesteia în coșul de gunoi și apoi igienizarea mâinilor; prin spălarea
mâinilor cu apă și săpun;

- Purtarea măștilor de protecție în locuri aglomerate sau publice (instituții publice,
magazine, mijloace de transport în comun);

- Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența
persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora;

- Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată
accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile
care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri;

- Respectarea măsurilor privind piețele agroalimentare raportat la obligația
administratorilor de a organiza activitățile în baza actelor normative incidente, prin adoptarea
de măsuri de protecție împotriva răspândirii COVOD-19, care se referă cel puțin la purtarea
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de mănuși, măști, precum și la păstrarea distanței sociale, atât la intrarea în piață, cât și în
interiorul acesteia.

- Respectarea recomandărilor de către autoritățile administrației publice locale și
proprietarilor, persoane fizice sau juridice, privind montarea de dispozitive cu soluții
dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să dezinfecteze
periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul acestor imobile;

- Respectarea excepțiilor menționate în ordonanțele militare privind circulația tuturor
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei.

- Evitarea contactului cu persoane bolnave, în particular cu ele ce prezintă simptome
respiratorii;

- Verificarea de către personalul autorităților, abilitate a motivului deplasării cuprins în
declarație pe propria răspundere, nefiind permise deplasări decât cele menționate în
Ordonanțele Militare;

- Verificarea obligației administratorilor piețelor agroalimentare privind adoptarea de
măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, care să se refere cel puțin la purtarea de
măști și mănuși, precum și la păstrarea distanței sociale;

- Montarea de dispozitive cu soluție dezinfectantă la intrările în imobiliare cu destinație
de locuințe colective de către autoritățile administrative publice locale.

                                 Cu respect, 

PRIMAR
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