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COMUNICAT
din partea primarului Comunei Jidvei
În urma evoluţiei COVID-19 în România şi a decretării stării de urgenţă, Primăria
Comunei Jidvei vine cu următoarele recomandări:











Anunţaţi în cel mai scurt timp Poliţia Jidvei, Primăria Jidvei sau DSP Alba cu
privire la persoanele care au venit din străinătate în ultima perioadă sau care nu
respectă izolarea la domiciliu.
Fiţi mai responsabili şi respectaţi măsurile de siguranţă şi igienă impuse de către
Ministerul Afacerilor Interne sau Departamentul pentru Situatii de Urgenta
http://www.dsu.mai.gov.ro/
Evitaţi aglomeraţia şi cozile supermaketurilor deoarece şi aceasta este o metodă
prin care se poate transmite noul Coronavirus. Nu mai luaţi cu asalt magazinele.
Spalaţi-vă pe mâine cât mai des posibil şi evitaţi strângerile de mână.
Dezinfectaţi locurile în care lucraţi dacă aveţi contact cu alte persoane.
Pentru că accesul în Primăria Comunei Jidvei este mai strict în aceste zile, vă
adresăm rugămintea de a veni la instituţia noastră doar dacă aveţi probleme
urgente. Pentru alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon
0258 881 270 sau prin email la adresa: primariajidvei@yahoo.com
În urma comunicatului de presă emis de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA), se suspendă primirea cererilor unice de plată până în
data de 06.04.2020. Aşadar, adresăm rugămintea tuturor fermierilor să respecte
această măsură, iar pentru o informare mai bună să acceseze pagina de internet
http://www.apia.org.ro/
Judeţul Alba este printre singurele judeţe din ţară unde nu s-au înregistrat cazuri
pozitive de COVID-19. Doar împreună putem să-l păstrăm aşa.

Deoarece panica vine din lipsa de informare şi din ştiri false, vă adresăm încă o dată
rugămintea să vă informaţi numai din surse oficiale şi să nu mai daţi crezare oricărei ştiri
apărute în mediul online, fără ca aceasta să fie verificată.
Le mulţumim tuturor celor care se implică şi vă încurajăm ca pe mai departe să faceţi
acelaşi lucru.
Primar,
Alin TRIF

Numere utile:
Primăria Comunei Jidvei: 0258 881 270
Secţia 6 de Poliţie Jidvei: 0258 881 106
TelVerde Informaţii COVID-19: 0800 800 358

