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Nr. _____/11.03.2020 
COMUNICAT 

 
 În contextul răspândirii infecţiei cu Coronavirus la nivel european, şi în 

conformitate cu prevederile şi hotărârile în vigoare, cu referire la această 

situaţie, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în data de 
11.03.2020, a decis să impună următoarele măsuri pe raza comunei Bonţida: 

1. Unitatile de alimentatie publica (toate) precum si furnizorii publici si 
privaţi de transport persoane au obligatia de a lua masuri pentru asigurarea:  

a. Dezinfectiei frecvente a suprafetelor, in special in zona caselor de 
marcat, precum si in alte locuri expuse. 

b. Instituirea masurilor privind evitarea aglomerarii de persoane in 
spatiile comerciale. 

c. Dezinfectia frecventa a habitaclului mijlocului de transport la 
finalizarea transportului. 

2. Institutiile publice si private vor asigura la toalete materiale destinate 
igienei personale, dezinfectia frecventa a clantelor usilor precum si a altor 
suprafete expuse (mese si birouri). 

3. Situatia autoizolarii se instituie astfel: 
a. pentru persoanele care nu prezintă simptome dar:  

i. au călătorit în ultimele 14 zile în regiuni/localități din zonele 

afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere 
comunitară extinsă 

ii. au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au 

călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă 
iii. au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate 

cu coronavirus (COVID-19). 
iv. membrii de familie ai unei persoane care se încadrează în una 

dintre situațiile de mai sus 
Aceste persoane se vor autoizola la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile de 

la data întoarcerii din călătorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoană 



simptomatică/confirmata. În acest timp, vor fi monitorizate de către medicul de 

familie sau, în lipsa acestuia, de către Direcția de Sănătate Publică. 
4. Masuri in cadrul institutiei Primariei comunei Bontida 

a. Accesul cetatenilor se va face doar la ghiseu 
b. In zona ghiseului, se va evita supraaglomerarea spatiului si se vor 

pune la dispozitie materiale necesare dezinfectiei 
c. Personalul va folosi mijloace de protectie 
d. Audientele se vor acorda telefonic 
e. Alte masuri necesare 

5. Alte măsuri: 
a. Se restricționează activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, 

sportive și de divertisment, în spații închise, cu participarea a peste 

100 de persoane, până în data de 31.03.2020 (cu posibilitate de 

prelungire), conform hotărârii nr, 9/10.03.2020 a grupului de suport 

tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe 

teritoriul României. 
b. Se suspendă toate activitățile din Căminul Cultural din Bonțida, 

conform punctului anterior. 
 Vă informăm pe această cale că pana in acest moment, pe raza comunei 

Bonțida nu există nici un caz confirmat de infecție cu virusul COVID-19.  
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