INFORMARE – 12.03.2020 – COVID 19
U.A.T. CĂLAN – HD - ROMÂNIA
Stimați cetățeni ai orașului Călan
În ultimele zile, situația privind infecțiile cu coronavirusul COVID 19 a cunoscut o
accelerată schimbare negativă la nivel național, iar în acest context administrația
publică a Orașului Călan se raliază efortului coordonat de combatere a răspândirii
acestui coronavirus.
În acest sens vă informăm:
Până astăzi 12.03.2020 au revenit în U.A.T. Călan 8 persoane din Italia, dintre
care 4 persoane se află în izolare la domiciliu. Starea de izolare la domiciliu se
dispune de către D.S.P. Hunedoara – Deva, în conformitate cu Ordinul Ministrului
Sănătății și Hotărârea Consiliului Național pentru Situațiile de Urgență.
Vă rugăm pe această cale să ne acordați sprijinul în depistarea persoanelor
care se reîntorc din zonele puternic afectate de COVID 19, în special din zonele roșii
sau galbene, iar dacă aveți cunoștință de asemenea situații vă stă la dispoziție
telefonul Primăriei Călan 0254730201, 0354883252, 0734773448 disponibil 24/24 de
ore.
Persoanele aflate în autoizolare la domiciliu sunt în legătură permanentă cu
personalul Primăriei Călan, pentru asigurarea nevoilor de strictă necesitate privind
hrana și apa, care le sunt puse la dispoziție de către administrația locală la cerere.
Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat hotărârea să se anuleze
Târgul de Mărfuri din 19.03.2020, să fie suspendată activitatea creșei din Călan în
perioada 11-23.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, precum și suspendarea activității
sălii de fitness de la baza sportivă și a Clubului Pensionarilor pe aceeași perioadă.
Deasemenea, nu se vor organiza acțiuni publice sau private la căminele culturale din
satele U.A.T. Călan.
Vă rugăm deasemenea să respectați cu seriozitate recomandările privind igiena
personală, să evitați plimbările în grupuri, aglomerațiile din diverse spații publice
sau private, păstrarea distanței între persoane la ghișee, case de marcat, etc.
Dacă doriți să contactați pentru alte probleme instituțiile de stat de pe raza
U.A.T. Călan, vă rugăm să o faceți direct numai în caz de strictă necesitate, în rest vă
rugăm folosiți fax-ul, poșta electronică și telefonul.
Primăria Călan nu și-a restricționat activitatea dar vă recomandăm să ne contactați
în primă instanță la telefon 0254-730 201 sau la email: primariacalan@yahoo.com
Vă mulțumim pentru înțelegere
Adrian Filip Iovănesc
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