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STIMATI CETATENI!
PRIMARUL COMUNEI BONTIDA VA ADUCE LA CUNOSTINTA
URMATOARELE:
Evolutia epidemiologica a virusului COVID-19 a impus luarea unor
masuri suplimentare menite sa limiteze pentru inceput raspandirea acestuia.
Astfel, a fost adoptata ORDONANTA MILITARA NR. 2/21.03.2020.
Aceasta prevede urmatoarele masuri principale:
 Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară
 Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a
produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară
activitatea mai mulți operatori economici
 Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu
respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și
evitarea formării oricărui grup de persoane (alăturarea unui număr mai mare
de 3 persoane care nu locuiesc împreună)
 Se interzice ca circulația persoanelor in intervalul orar 06.00 - 22.00 în afara
locuinței/gospodăriei fara motive prevazute in Ordonanta Militara
 Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația
de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria
răspundere
 Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea
autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de
contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în
carantină instituționalizată, sub pază. Persoanele carantinate, ca măsură de
prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au
fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o
nouă perioadă de 14 zile. De asemenea, aceste persoane raspund penal sau
contraventional pentru fapta lor.
 Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină
evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă

formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării
expunerii lor în afara locuințelor
 Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii
bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în
mass-media sau online
 Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii,
înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea
credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora
In perioada imediat urmatoare, institutia noastra va incepe identificarea
persoanelor in varsta de peste 65 ani fara sustinatori, sau fara alta forma de
ajutor, in vederea asigurarii de sprijin acestora.
Stimati cetateni! Apelam in aceste momente grele la constiinta
dumneavoastra si va cerem: PENTRU BINELE TUTUROR, STATI ACASA!
Doar astfel putem depasi acest moment greu.
Dumnezeu sa ne ajute sa reusim sa depasim aceste momente de cumpana!
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