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Stați acasă!
În comuna Clinceni erau în 
evidență vineri, 27 martie, 155 
persoane izolate la domiciliu, 
care au înțeles cât de important 
este în această perioadă să 
stai în casă. 
”Facem APEL la dumneavostră 
să ne scrieți pe adresa de email 
a Primăriei (primariaclinceni@
yahoo.com) sau să ne contactați 
telefonic 24h/24h (021.3694.041), 
dacă știți persoane vulnerabile 
din comunitatea noastră care, 
în această perioadă, au nevoie 
de protecție mai mult decât 
oricând. Colegii din Primărie le 
pot face cumpărăturile și le vor 

aduce la ușa locuinței, astfel 
încât toți să fim în siguranță!”, 

a anunțat primarul Adrian 
Budeanu.

Primarul comunei Dărăști, 
Sorin Țicu, a anunțat pe 
pagina sa de Facebook că 
având în vedere noile măsuri 
de combatere a răspândirii 
noului coronavirus Covid-19 
și interzicerea persoanelor 
vârstnice de a părăsi domiciliul, 
primăria este la dispoziția 
tuturor persoanelor care se 

află în această situație și nu au 
aparținători care să le ajute cu 
procurarea hranei și a altor 
produse necesare traiului de 
zi cu zi. Din 526 de persoane 
care au depășit vârsta de 65 de 
ani, aproximativ 30 au nevoie 
de sprijin. ”Având în vedere 
că majoritatea populației din 
această grupă de vârstă nu 

are cont de facebook, am 
rugămintea la populația tânără 
de a mă sprijini în vederea 
identificării persoanelor în vârstă 
de peste 65 de ani! Nu ezitați 
să mă apelați la numărul de tel 
0721.223.598”, semnalează 
edilul. În comună, au mai fost 
6 gospodării în autoizolare, 
iar reprezentanți ai primăriei 
și poliției s-au ocupat de 
procurarea celor necesare.

Grijă pentru  
toți cetățenii
Primăria Corbeanca asigură persoanelor 
autoizolate la domiciliu (comunicate de DSP 
Ilfov ca luate în evidență): hrană și apă potabilă 
de 3 ori pe zi, prin intermediul agenților economici 
contractați, de pe raza comunei. Relația cu 
persoanele autoizolate este asigurată de Marian 
Miricală, telefon 0733.937.648. În legătură cu 
cei de peste 65 de ani, care nu au voie să-și 
părăsească locuințele în afara intervalului orar 
11.00-13.00, până vineri fuseseră identificate 
în Corbeanca câteva zeci de persoane care 
sunt, de asemenea, ajutate cu alimente sau 
medicamente. La fel, sunt ajutate și persoane care 
au sub 65 de ani, dar, din diferite motive, sunt 
în imposibilitatea procurării hranei. Pentru orice 
informații suplimentare puteți suna viceprimarul 

comunei, Adrian Hojda, la telefon 0722.670.562 
sau laPrimăria Corbeanca - 021-266.60.31.

Primăria Cornetu anunță că 
în comuna Cornetu sunt în 
monitorizare un număr de 
27 de locații unde se află 
persoane autoizolate. Astfel, 
toate persoanele aflate în 
autoizolare la domiciliu, 
înscrise pe listele transmise 
primăriei de către DSP, au fost 
contactate telefonic de către 
reprezentanții primăriei. Poliția 
locală Cornetu este informată 
cu privire la toți cei care se află 
în izolare și îi monitorizează 
pentru ca să respecte izolarea. 
Pe teritoriul comunei Cornetu 
nu există persoane în carantină. 
”Nu avem confirmat nici un 
caz pozitiv de infecție cu 
Covid-19”, potrivit anunțului 

primăriei. Cetățenii pot face 
sesizări pe adresa primaria@
primariacornetu.ro.
În contextul instituirii stării de 
urgență pe teritoriul României 
și a măsurilor de prevenire a 
răspândirii noului coronavirus, 
Primăria Cornetu, prin Serviciul 
de Asistență Socială, identifică, 
monitorizează și sprijină 
persoanele vârstnice de peste 
65 de ani, fără aparținători, care 
sunt în incapacitatea de a se 
descurca singuri, domiciliați 
pe raza comunei Cornetu. 
În această situație de criză, 
primăria face apel la societatea 
civilă cornețeană să sprijine 
instituțiile implicate, iar dacă 
identifică persoane din comuna 

Cornetu cu vârsta de peste 
65 de ani, fără aparținători, 
incapabili a se descurca singuri, 
să sesizeze acest aspect la 
telefonul 0732.222.498, de luni 
până vineri, între orele 8.00-16.00. 
Pe această cale Primăria Cornetu 
face apel și către persoanele 
fizice sau juridice care doresc 
să susțină demersurile instituției 
pentru a sprijini prin donații 
persoanele vârstnice de peste 
65 de ani fără aparținători și 
care nu au posibilitatea să se 
aprovizioneze cu alimente. 
Asistenții sociali din cadrul 
instituției vor distribui alimentele 
pe care cei care doresc le pot 
dona apelând același telefon 
de mai sus.

În vederea prevenirii răspândirii infecției cu 
COVID-19, Primăria comunei Dobroești vine 
în sprijinul persoanelor de peste 65 ani, fără 
aparținători, pentru a minimaliza riscul de 
contaminare. Acestea pot apela numărul de 
telefon 0374.555.673 pentru a solicita informații 
și sprijin. Numărul este disponibil 24 ore din 
24. CL Dobroești a decis acordarea unui ajutor 
săptămânal constând în produse de strictă 
necesitate, în valoare de 50 de lei, persoanelor de 
peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă 
de ajutor, din fondul de rezervă al Primăriei. De 
asemenea, echipe de intervenție vor ajuta la 
achziționarea produselor de strictă necesitate, 
acolo unde se solicită aceasta, pe cheltuiala 
solicitanților.

În comuna Dascălu, vârstnicii 
au prioritate în ceea ce privește 
protecția în fața temutului 
coronavirus. 
Bătrânii singuri sunt ajutați 
de Primărie să-și procure 

hrana, apa și produsele de 
igienă personală, astfel încât 
să nu ajungă să se expună 
riscului ieșind din casă. 
“Persoanelor cu vârste peste 
65 de ani care nu au familii 

sau alți susținători și nu au 
nici posibilități financiare le 
cumpărăm apă și alimente din 
bugetul local. Ajungem la ei 
săptămânal, cu ceea ce ne 
solicită”, ne-a spus primarul 
Doina Mănăilă. Localnicii pot 
obține mai multe informații 
la 021/267.31.88.   

CL Domnești a aprobat o 
rectificare bugetară pentru a 
acoperi costurile suplimentare 
derivate din instituirea stării de 
urgență. ”Am cuprins atât banii 
necesari pentru dezinfectarea 
obiectivelor de pe domeniul public, 
materialele sanitare, echipamentele 
de protecție, substanțele biocide, 
detergenții stradali etc., cât și 
pentru ajutorarea persoanelor 
fără susținători sau altă formă 
de ajutor. Am decis să acordăm 
ajutoare de urgență persoanelor 
de peste 65 de ani cu domiciliul 

pe raza comunei, fără susținători 
și fără o altă formă de ajutor, 
pe toată perioada stării de 
urgență. Avem șase echipe a 
câte doi oameni care se vor 
deplasa la domiciliul persoanelor 
identificate de Primărie ca fiind 
în situații delicate, care vor duce, 
săptămânal, pachete cu alimente 
și produse igienico-sanitare”, 
a declarat primarul localității, 
Adrian Ghiță. Persoana de contact 
pentru solicitarea de ajutor este 
George Bogdan Petcu - 24/24 
h: 0734.176.587.
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Ajutor pentru cei fără ajutor!

Primăria le cumpără alimente 
vârstnicilor

Atenție sporită pentru cetățenii aflați în autoizolare și 
pentru persoanele peste 65 de ani

Mobilizare pentru identificarea 
cetățenilor cu vârsta peste 65 de ani


