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Cetățenii comunei Berceni 
aflați în izolare la domiciliu 
sau persoanele de peste 65 
de ani care au interdicție de 
a ieși din casă, cu excepția 
intervalului orar 11.00-13.00,  
care au nevoie de ajutor/
alimente, pot suna la numerele 
de telefon 021.3651.968 sau 

0762.257.353, pentru a solicita 
autorității locale sprijin. 
”Acordați atenție sporită 
persoanelor care se oferă 
să vă aducă alimente! În 
această perioadă există 
posibilitatea ca, sub acest 
pretext, să picăm victime 
furturilor din locuințe!”, a 

avertizat primarul Gheorghe 
Covrigea.

Deși nu există niciun caz 
confirmat în comuna Ciolpani, 
aici măsurile de prevenire a 
infecției cu COVID-19 sunt 
foarte stricte.  Cele 27 de 
persoane izolate la domiciliu 
sunt verificate zilnic de polițiștii 
locali. Vârstnicilor și persoanelor 
cu anumite nevoi, Primăria 
Ciolpani încearcă să le asigure 
cele necesare traiului zilnic, 
făcându-le  cumpărăturile. 
“Încercăm să-i ajutăm după 
posibilități. Localitatea noastră 
se înfrățește cu o localitate 
din Elveția, așa că s-a creat 
obiceiul ca oamenii noștri 
să meargă la muncă acolo. 
Majoritatea celor izolați sunt 
veniți din Elveția, dar nu sunt 
suspecți de coronavirus. Pentru 
orice eventualitate, ei s-au 

autoizolat încă de la sosirea 
în țară. Primim solicitări la tel. 
021/266.80.45 sau pe e-mail la 
primaria.ciolpani@gmail.com”, 
ne-a spus primarul Bogdan 

Călin. Ca o măsură de maximă 
securitate, Primăria Locală 
dezinfectează, zilnic, toate 
străzile comunei și a închis 
toate parcurile. 

Comitetul Local pentru 
Situații de Urgență a luat 
măsuri drastice în comuna 
Brănești. Aici, dezinfectarea 
instituțiilor publice, inclusiv 
a lăcașelor de cult, se face 
zilnic, iar localnicii aflați 
în izolare la domiciliu sunt 
atent monitorizați de către 
medicii de familie și de către 
polițiști. “Autoritatea locală 
monitorizează în permanență 
persoanele izolate la domiciliu, 
iar acolo unde este cazul asigură 
procurarea și distribuirea 
produselor alimentare la 
locuința acestora. Persoanelor 
defavorizate aflate în evidența 
Serviciului Public de Asistență 

Socială al comunei Brănești li 
se acordă produse alimentare 
necesare traiului zilnic. Pe 
raza comunei noastre sunt 
înregistrate un număr de 
1.771 persoane cu vârsta 
de peste 65 de ani. Poliția 
Locală Brănești, împreună 
cu Poliția Română, asigură 
supravegherea zilnică a 
persoanelor izolate la domiciliu. 
Se face și monitorizarea zilnică 
a persoanelor izolate voluntar 
la domiciliu, de către medicii de 
familie”, spune primarul Niculae 
Cismaru. La nevoie, localnicii 
pot solicita sprijin și informații 
reprezentanților Serviciului 
Public de Asistență Socială. 

Aceștia au la dispoziție mail-ul 
serviciu.asistentasociala@
primaria-branesti.ro și linia 
telefonică 021/315.09.83/int. 
211.

Pentru a limita cât mai mult posibil 
răspândirea noului coronavirus, 
Comitetul Local pentru Situații 
de Urgență Balotești a decis 
susținerea localnicilor care 
nu-și pot asigura cele necesare 
traiului zilnic. Astfel, localnicii 
de peste 65 de ani, cei aflați 
în carantină sau în izolare la 
domiciliu și sunt în evidențele 
Direcției de Sănătate Publică 
sau a compartimentului de 
asistență socială primesc 
apă, alimente și produse de 

igienă personală, din partea 
Primăriei. O dată la zece zile, 
aceștia primesc 10 l de apă 
plată, 2 pâini, 1 l de ulei, 1 
kg de zahăr, 2 kg de orez, 2 
kg de mălai, 1 kg de sos de 
roșii, 1 kg de paste făinoase, 
10 conserve diverse (pește, pate 
de ficat, carne) și 10 pachete 
de biscuiți simpli, a câte 100 
gr pachetul. Ei mai primesc și 
3 săpunuri, 8 role de hârtie 
igienică, 1 pachet de saci de 
gunoi a câte 35 l fiecare sac 
și o sticlă de dezinfectant. 
Produsele le sunt distribuite de 
persoane care poartă echipament 
special de protecție, conform 
legii. Aceleași drepturi le au și 

familiile fără niciun venit. Pentru 
a solicita ajutor, localnicii care 
se află într-una din situațiile 
menționate anterior, trebuie 
doar să sune la 021/3511092 
(Primăria Balotești),  număr 
disponibil în intervalul 
08.00-16.00, și, respectiv, la 
0730118598/ 0735172838 (Poliția 
locală),  numere disponibile 
permanent. O parte dintre 
localnicii aflați în dificultate 
au beneficiat deja de acest 
ajutor al Primăriei Balotești.

Ca urmare a cererii reduse 
din ultimele zile, numărul 
mijloacelor de transport 
public a fost restrâns pe 
raza comunei Ciorogârla. 
Accesând  site-ul https://
primariaciorogarla.ro/index.
php/8-news/250-modificare-
program-stb veți găsi programul 
de circulație al liniilor STB R431 
și R422 care fac legătura dintre 
această comună și Capitală sau 
localități învecinate. Pentru a 
evita expunerea vârstnicilor 
în afara locuinței, Primăria a 
dispus măsuri de sprijinire a 
persoanelor cu vârste peste 
65 de ani, care nu au niciun 
sprijin. 
“Primăria Ciorogârla a 
identificat toate aceste 

persoane, oferindu-le sprijinul 
necesar, în ceea ce privește 
aprovizionarea cu alimente 
de strictă necesitate și apă. 
Persoanele care se încadrează în 
prevederile art. 8 din Ordonanța 
Militară (n.r. – persoanele amintite 
anterior), ne pot contacta pe 
adresa de e-mail: contact@
primariaciorogarla.ro sau la 
numărul de telefon 021/313.15.90. 
De asemenea, vă informăm că 
puteți lua legătura telefonic 
cu primarul Victor Niculae la 
nr. tel. 0726.749.237 sau cu 
viceprimarul Nicușor Popa 
la nr. tel. 0723.654.713. De 
asemenea, dacă aveți cunoștință 
de astfel de cazuri, vă rugăm 
să ne înștiințați de urgență 
ori să-i sprijiniți să ia legătura 

cu noi”, spun reprezentanții 
Primăriei Ciorogârla. 

Prin grija Primăriei, vârstnicii și 
persoanele izolate la domiciliu 
au tot ce le trebuie. Echipe de 
voluntari ale autorității locale 
fac cumpărăturile celor care 
nu pot ieși din casă și le duc la 
domiciliul acestora, pe toată 
perioada stării de urgență. “Am 

avut 46 de izolați din care 5 au 
ieșit deja. Avem și aproximativ 
o sută de oameni cu vârste 
peste 65 de ani. Deja li s-au dus 
apă și alimente, în funcție de 
solicitările lor. În cel mult o oră 
de la solicitare, cineva ajunge 
la ei, le preia lista cu produsele 

alimentare de care au nevoie și 
rețeta, apoi merge să le cumpere. 
Am făcut și dezinfecția tuturor 
instituțiilor publice. Pentru a veni 
în sprijinul localnicilor cât mai 
repede cu putință, colaborăm 
foarte bine cu DSP și Spitalul 
Bălăceanca”, ne-au spus 
reprezentanții Consiliului Local. 

Candidatul PNL la funcția de 
primar al comunei Chiajna, 
Petre Anghel, a precizat că 
este mândru de tinerii voluntari 
care sprijină livrările cu toate 
cele necesare seniorilor. ”Nu 
uitați, dacă sunteți seniori, 
oameni cu dizabilități sau 
sunteți în izolare, ne puteți 
contacta la numărul de telefon 
0736.56.30.30, iar noi vă vom 
livra produsele acasă, gratuit! 
Dumneavoastră plătiți doar 
alimentele cerute!”, precizează 
Petre Anghel.
La rândul său, Primăria comunei 
Chiajna a dispus măsuri de 
sprijinire a persoanelor de 
peste 65 de ani fără susținători 
sau altă formă de ajutor, în 
vederea minimizării expunerii 
acestora în afara locuinței.
În acest sens, s-a trecut la 
identificarea persoanelor care 
au nevoie de apă, alimente 
de bază și lucruri de igienă 

personală. 
Persoanele care se încadrează în 
prevederile art. 8 din Ordonanța 
Militară pot solicita sprijin pe 
adresa de e-mail registatura@
primariachiajna.ro, sau pot 

suna la numărul de telefon 
021.436.11.22 (în intervalul orar 
8:00-16:00), ori pe mesageria 
paginii oficiale de facebook a 
Primăriei Chiajna, facebook.
com/PrimariaChiajnaIlfov.
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Cereți sprijinul autorităților!

Localnicii izolați sunt vizitați zilnic de polițiști 

Poliția supraveghează localnicii izolați 
la domiciliu

Apă, alimente și produse de igienă personală pentru 
vârstnici și persoanele izolate la domciliu 

Primăria, sprijin pentru vârstnicii neajutorați 

Primăria susține persoanele izolate   

Mobilizare pentru seniori


