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COMUNICAT
În urma informaţiilor apărute în cursului zilei de 11.03.2020 conform cărora în
comuna noastră se află persoane posibil infectate cu noul Coronavirus- COVID 19,
Primăria Comunei Jidvei face următoarele precizări:
-

în comuna noastră nu există persoane posibil infectate cu noul tip de Coronavirus
în acest moment nu există persoane aflate în izolare la domiciliu sau în carantină

Totodată, avem rugămintea ca toţi cei care se întorc din străinătate, în special cei care vin
din zonele afectate de COVID-19 (zonele cu cod roşu), cum ar fi:
- Italia- întreaga ţară
- Franţa- regiunile: Hauts de France, Ile de France, Grand Est, Borgogne France
Comte si Auvergne Rhones Alpes
- Germania- regiunile : Baden Wurttemberg, Bayern şi Nordrhein Westfalen
- Spania- regiunea Madrid
să anunţe în cel mai scurt timp Direcţia de Sănătate Publică Alba şi Primăria Comunei
Jidvei pentru începerea procedurilor de plasare în carantină instituţionalizată şi pentru
începerea procedurilor de detectare a noului tip de Coronavirus, doar dacă acest lucru nu
s-a întâmplat la punctele de trecere a frontierei.
Celelalte persoane care vin din ‘zona galbenă’ a Europei, vor fi plasate în izolare la
domiciliu pentru 14 zile.
Pentru moment, în comuna noastră nu s-au înregistrat cazuri de COVID-19, astfel vă
adresăm rugăminea de a nu vă panica, să nu luaţi cu asalt magazinele şi să vă informaţi
numai din surse oficiale.
IMPORTANT : pentru declaraţii false la intrarea în ţară, se aplică amenzi între 10.000 şi
20.000 de lei, iar pentru nerespectarea izolării la domiciliu, amenda este de 20.000 de lei.
Pentru a nu fi infectaţi cu COVID-19 evitaţi aglomeraţia, spalaţi-vă pe mâini cât mai des
posibil şi dezinfectaţi suprafeţele pe care lucraţi sau mâncaţi.
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