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ANUNȚ EXTREM DE IMPORTANT
În baza HOTĂRÂRII CNSSU nr.6 din 09.03.2020, privind aprobarea unor măsuri
suplimentare de combatere a noului Coronovirus și HOTĂRÂRII DSU nr.7 din 07.03.2020 ,
CONSTANTIN BĂNACU,
PRIMARUL COMUNEI BĂRBĂTEȘTI,
aduce la cunoștință tuturor locuitorilor următoarele:
# Persoanele fizice și operatorii economici au obligația de a respecta și de a pune în
aplicare măsurile dispuse de către autoritățile în domeniul sănătății publice, pentru prevenirea și
limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusului SARS-CoV-2.
# Unitățile de alimentație publică (ex. Hyper-market, Supermarket, market, magazine de
cartier, cafenele, baruri, cluburi etc.), precum și furnizorii publici și privați de transport personae
au obligația de a lua măsuri pentru asigurarea:
- dezinfecției frecvente a suprafețelor, în special în zona caselor de marcat, precum și în alte
locuri (ex. Căricioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși etc);
- instituirii măsurilor privind evitarea aglomerării de personae în spațiile comerciale;
- dezinfecției frecvente a habitaclului mijloculuide transport la finalizarea traseului (ex. Bare și
suporți de susținere, uși, scaunde etc)
# Refuzul cetățenilor români sau declararea unei rute false de deplasare constituie
infracțiune de fals în declarații și se pedepsește conform art. 326 din Codul Penal, instituinduse asupra lor măsura obligatorie de carantină/autoizolare.
Conducerea Comunei Barbatesti face apel către toate persoanele din zonă, care s-au
întors sau se vor intoarce din Italia, Franța, Germania, Marea Britanie, China, Grecia, Cipru,
precum și din țări afectate de îmbolnăviri cauzate de virusul COVID-19 (Coronavirus) să se
autoizoleze la domiciliu și să respecte toate recomandările instituțiilor publice de sănătate.
Informăm cetățenii că au la dispoziție numărul de urgență 112 sau numărul UAT Bărbătești
0250/864629, pentru a solicita ajutor sau informații.
Toate măsurile și informațiile sunt pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu
virusul COVID-19 (Coronavirus).
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