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MĂSURI DISPUSE PENTRU PREVENIREA ŞI LIMITAREA
RĂsp ÂNDIRII VIRUSULUI- COVID-19

Până în prezent, la nivelul comunei Dornesti au fost implementate următoarele
măsuri pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu noul Coronavirus:
-in vederea informarii si constientizarii populatiei comunei s-au luat masuri
de informare prin PLIANTE -atat cele postate(lipite) in principalele zone circulate,
magazine, institutii, cat si cele distribuite din "poarta in poarta"(fluturasi) pentru ca
informatia sa ajunga la fiecare locuitor.
Tot in vederea informarii, s-au derulat actiuni de informare//avertizare
SONORE cu ajutorul masinii primariei si a unei statii audio de amplificare de 2 ori
pe zi pe toate strazile localitatii, inclusiv a satului IAZ;
-in vederea identificarii persoanelor de peste 65 ani care ar putea avea
nevoie de sprijin, actiunea se efectueaza zilnic de catre personalul Compartimentului
Asistenta Sociala si se raporteaza catre Prefectura si ISU Suceava. Echipa de
monitorizare a varstnicilor este formata din dna Popovici Mihaela-Inspector
Dep.Asistenta Sociala si dna Mironiuc Angelica-Asistent Medical Comunitar;
-pentru contact telefonic se poate apela nr.telefon al Primariei (0230568217),
cat si cele indicate in pliantele distribuite;

-in privinta donatiilor, acestea urmeaza a se efectua daca vor exista persoane

fizice/juridice care isi vor exprima dorinta de a contribui in acest fel;
-in ceea ce priveste problema de a localiza si organiza spatii de urgenta
pentru izolare si carantinare persoanelor, in caz de necesitate se vor amenaja
urgent in cadrul Dispensarului Domesti avand in vedere ca aici exista conditii
igienico-sanitare si se pot asigura servicii medicale fara a mai fi necesara deplasarea;
- consilierii locali tin in permanta legatura cu Primaria si au responsabilitatea

a informa cetatenii din sectoarele lor, fiind alesi ai comunitatii locale si reprezentati
ai acestora;
-presedintele Comitetului de Urgenta a luat legatura cu toti reprezentantii
comunitatilor religioase(preoti,
pastori, predicatori) si i-a informat de
imposibilitatea efectuarii intrunirilor, cat si de celorlalte aspecte ale ordonantelor
militare emise in legatura cu preventia si limitarea raspandirii COVID-19, urmand
ca acestia sa informeze la randullor membrii cultelor religioase pe care le reprezinta.

Primar,

CORONAVIRUS

Primăria Comunei

(Covid-19)
Măsuri de autoprotecţie:
Spălaţi-vă des pe mâini

Evitati contactul cu oamenii care
suferă de infecţii respiratorii acute
Folositi masca de protectie dacă
suspectat: că sunteti răcit sau sunteti
in apropierea oamenilor bolnavi
'
Evitaţi contactul apropiat

Dornesti
,
•
•

Evitaţi zonele aglomerate unde sunteţi expuşi la contact direct.
llrnitaţi la maximum orice contact direct cu alte persoane.

•

Se recomandă, inclusiv În privinţa persoanelor Împreună cu care locuiţi, să NU
intraţi În contact direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniţi la
domiciliu.
Respectaţi cu stricteţe regulile de igienă personală recomandate de autorităţi,
pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât şi pe cei apropiaţi. Folosiţi masca
de protecţie doar În cazul În care aveţi simptome de gripă sau răceală, pentru
a-i proteja pe ceilalţi.
Spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun, minimum 20de secunde, după orice contact
cu o suprafaţă potenţial contaminată.

•

•
•
•
•
•
•

•

Curăţaţi suprafeţele cu dezinfectanţi
pe baza de cler sau alcool

•

•

Evitaţi, cu prioritate, expunerea persoa nelor în vârstă (peste 6S de ani] şi a celor
cu imunitate scăzută/boii asoctate către alte persoane cu simptome de gripă
sau răceală, În zone aglomerate sau zone cu trafic intens de persoane.

•

Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vulnerabile În cazul infectării cu noul
coronavirus sunt vârstinicii cu multiple afecţiuni asociate (ex: diabet zaharat,
boli pulmonare cronlce, boli cardiavascuiare, cancer).

Staţi acasă, evitaţi deplasările
Măsurile de mai sus au caracter preventiv

Nu vă atingeţi ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.
Aerisiţi de mai multe ori pe zi Încăperile În care desfăşuraţi activităţi.
Luaţi medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripţia medicului.
NU beţi lichide din aceeaşi sticlă/pahar cu alte persoane şi nu folosiţi aceieaşi
tacâmuri.
~ilJ intraţi În contact direct cu persoanele aflate În autoizolare la domiciliu,
indiferent dacă prezintă sau nu simptome specifice coronavirus.
Ţineţi cont de faptul că nu În toate cazurile infectarea cu noul
coronavirus(COVID-19) este vizibilă prin simptome specifice (tuse, febră,
dificultăţi În respiraţie).
Virusul poate fi răspândit inclusiv de persoane aparent sănătoase, care nu au
cunoştinţă de faptul că sunt purtători ai noului coronavlrus.
Protejati-va apropiat». nu-i expuneri!
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MESAJ DE INFORMARE
AL PRIMARULUI COMUNEI DORNESTI
Dragi cetateni,
Pentru a va r teja sl a
C V D-19va rugam:

ii

co tribui a raspandirea virusului

• limitati-va iesirile din casa;
• iesiti numai pentru stricta necesitate in orele prevazute de lege cu documente
justificative(declaratii pe proprie raspundere, adeverinta salariat) pentru a evita sa
fiti amendati;
• respectati cu strictete regulile de igiena, evitati zonele aglomerate;
La aparitia primelor simptomelor de tuse seaca, febra, dureri musculare, etc, si
pentru urgente medicale contactati medicul de familie.
Contact dr.Horbaniuc Emanuela Corina- tel. 0730052212
URGENTE:

Daca ati, călătorit În u Iti mele 14 zile Într -o zonă afectată de

noul coronavirus (SARS CoV-2)
Sau
Aţi intrat in contact cu o persoană confirmată cu COVID-19
Aveţi obligaţia de a nu părăsi domiciliul declarat
4
atât dvs. cât şi persoanele care locuiesc la aceeaşi adresa
pe o perioadă de 14 zile
Respectaţi următoarele reguli generale:
Evitaţi contactul apropiat cu
celelalte persoane din locuinţă,
izolati-vă
Într-o cameră
,
separată pe cât posibil

Acoperiţi-vă gura ~i nasul cu
servetel
,
, de unică folosintă,
sau cu plica cotului
când tusiti
, , sau strănutati!,

Spălaţi-vă cât mai des pe
mâini cu apă ~i săpun timp
de cel puţin 20 de secunde!

O 'r'
Curătati
, , si, dezinfectati , zilnic
suprafeţele pe care le
atingeţi frecvent!

Nu părăsiti domiciliul si
Nu primiti vizitatori acasă
1

1

1

În cele 14 zile

O

Informati-vă
zilnic doar din
,
sursele autorizate (ex: Ministerul
Sănătăţii, Institutul Naţional
de Sănătate Publică)

Si
,
Dacă apare unul dintre aceste simptome:
TUSE

FEBRĂ

DIFICULTĂŢI
LA RESPIRAŢIE
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Informaţii suplimentare se pot primi accesând site-urile: stirioficiale.ro,
cnscbt.ro sau la numărul de telefon 0800800358, linie TEL VERDE.

ms.ro,

ATENŢIE !!!
Nerespectarea măsurilor pnvrtoare la prevemrea
infectocontagioase se sancţionează conform:

sau combaterea

bolilor

• Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare,
" CAPITOL UL V

Infracţiuni contra sănătăţii publice
ART 352

Zădărnicirea combaterii bolilor
(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor
infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea
de la o lună la 6 luni sau amendă. "
• Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la
normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
"CAPITOLUL VIII
Contravenţii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi la

normele de igienă pentru spitale
ART 34
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru
persoanele fizice ( . .) următoarele fapte:
m) nerespectarea de către persoane fizice, suspecţi şi convalescenţi de boli transmisibile,
contacţi şi purtători sănătoşi de germeni patogeni, precum şi de către persoane juridice a
măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii şi combaterii bolilor
transmisibile"

