INFORMARE – 17.03.2020 – COVID 19
U.A.T. CĂLAN – HD - ROMÂNIA
Stimați cetățeni ai orașului Călan
Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României, în
contextul infectării (COVID-19) cu noul coronavirus (2019-nCoV) , administrația
publică a Orașului Călan continuă eforturile coordonate pentru combaterea
răspândirii acestui coronavirus și pentru protejarea cetățenilor din U.A.T. Călan.
În acest sens vă informăm:
Ca urmare a dispoziției conducerii Spitalului de Urgență Deva, Unitatea de
Primiri Urgențe de la Călan se închide pe perioadă nedeterminată, personalul de aici
fiind necesar la Deva. Urgențele medicale care apar vă rugăm să le semnalați la
numărul de urgențe național 112, cazurile urmând a fi preluate de ambulanțe de la
Spitalul Municipal Hunedoara.
Spațiile publice: parcuri, locuri de joacă, străzi, trotuare, etc., sunt dezinfectate
la intervale regulate in această perioadă. Rugăm cetățenii să nu stânjenească
activitatea lucrătorilor Primăriei și să evite contactul direct cu substanța de
dezinfecție. În cazul mobilierului urban din zonele de joacă pentru copii este
obligatoriu ca cel puțin 2 ore de la pulverizare să nu fie atins. Acoperirea întregii
suprafețe vulnerabile necesită un timp mai îndelungat, dar vă asigurăm că toate
zonele de risc vor fi dezinfectate periodic.
Insistăm asupra a ceea ce înseamnă DISTANȚARE SOCIALĂ și cu respect vă
rugăm limitați-vă ieșirile din casă la cele strict necesare pentru aprovizionarea cu
alimente și medicamente. Oricare dintre noi poate deveni un purtător asimptomatic
al virusului și poate infecta alte persoane. Vă rugăm deasemenea să respect ați cu
seriozitate recomandările privind igiena personală, să evitați plimbările în grupuri,
aglomerațiile din diverse spații publice sau private, să păstrați distanța între
persoane la ghișee, case de marcat, etc.
Până astăzi 17.03.2020 pe teritoriul U.A.T. Călan se află 8 persoane în izolare la
domiciliu și NU AVEM NICI UN CAZ CONFIRMAT DE COVID19. 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 afectate de COVID 19, iar dacă aveți cunoștință de
asemenea situații vă stă la dispoziție telefonul Primăriei Călan 025730223,
0254730201, 0354883252, 0734773448 disponibil 24/24 de ore.
Vă mulțumim pentru înțelegere
Adrian Filip Iovănesc
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