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Primăria orașului Otopeni a 
anunțat că, la data de 13 martie, 
în oraș erau înregistrate 7 
familii izolate la domiciliu, toate 
persoanele nefiind confirmate 
de infecție cu coronavirus. 
Primăria a menționat că, dintre 
acestea, o singură familie a 
solicitat, a primit și va primi pe 
toată perioada izolării sprijin 
din partea Primăriei Orașului 
Otopeni, constând în hrană, 
apă și medicamente. 
Primăria a mai anunțat că 
începând cu 13 martie a început 
acțiunea de dezinfectare 
periodică/săptămânală, cu 
apă tratată cu soluție specială 

avizată de Ministerul Sănătății, 
a drumurilor publice, aleilor, 
trotuarelor și pavimentelor din 
orașul Otopeni. De asemenea, 
începând cu aceeași dată, 

pe tot teritoriul orașului se 
realizează dezinfectarea 
periodică/săptămânală cu 
soluții pe bază de alcool și 
clor în mai multe zone publice 

precum: unitățile de învățământ 
și locurile de joacă aferente, 
liftul de la pasarela principală, 
stațiile de transport public de 
pe DN1 și cele din interiorul 
localității, toate pasarelele 
pietonale de pe DN1, clădirea 
primăriei și spațiile în care 
își desfășoară activitatea 
toate serviciile publice ale 
acesteia, clădirea Centrului 
Cultural ”Ion Manu”, Otopeni, 
Clădirea Clubului Sportiv 
Otopeni precum și toate bazele 
sportive aferente, Serviciul 
Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanei, Piața 
Agroalimentară Otopeni cu toate 

accesele aferente interior/
exterior, clădirea Clubului 
Seniorilor, Cantina Socială, 
clădirea Poliției orașului Otopeni, 
toate parcurile și locurile de 
joacă, clădirea cabinetelor 
individuale ale medicilor de 
familie, bisericile orașului 
Otopeni. Unitățile de alimentație 
publică au obligația de a lua 
măsuri pentru dezinfectarea 
frecventă a suprafețelor și 
zonelor de contact. ”Vă asigurăm 
că tratementele de dezinfectare 
se vor efectua cu cele mai bune 
soluții avizate de Ministerul 
Sănătății. Toate persoanele 
autoizolate la domiciliu, de 

pe teritoriul orașului Otopeni, 
pot solicita sprijin constând în 
hrană, apă și medicamente, la 
Primăria orașului, la numerele 
de telefon 021.352.00.33, 
0 2 1 . 3 5 2 . 0 0 . 3 4 ,  f a x 
021.352.0034 sau e-mail: 
secretariat@otopeniro.
ro”, a subliniat primarul 
Sivliu Gheorghe cu privire 
la măsurile de prevenire a 
răspândirii coronavirusului 
pe teritoriul orașului Otopeni. 

Având în vedere contextul 
epidemiologic actual, Serviciul 
de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului din cadrul Primăriei 
orașului Pantelimon anunță că 
nu va mai lucra cu publicul în 
perioada 16-23 martie 2020. 
Documentele în vederea obținerii: 
certificatelor de urbanism, 
autorizațiilor de construire/
desființare, numerelor poștale, 
certificate de atestare edificare 
construcții, adeverințelor 
intravilan/extravilan se pot 
transmite prin poștă sau se 
pot depune direct la registratura 
instituției. Informații despre 

formularele și actele necesare 
acestor depuneri se pot obține 
de pe site-ul instituției, la adresa: 
http://www.primariapantelimon.
ro/documente-si-formulare-
online-urbanism/
De asemenea, Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidență 
a Persoanelor Pantelimon 
anunță că depunerea cererilor 
de eliberare a actului de 
identitate și eliberare a cărților 
de identitate se va face cu 
programare telefonică, de luni 
până joi, între orele 8:30 - 
16:30 și vinerea între orele 
8:30 - 14:00, la numerele de 

telefon: 021.301.70.01 (int. 
237) sau 0752.297.092.
Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidență a Persoanelor 
Pantelimon - Stare Civilă 
precizează, de asemenea, 
că depunerea și eliberarea 
actelor se va face cu programare 
telefonică, de luni până joi, între 
orele 8:30 - 16:30 și vinerea între 
orele 8:30 - 14:00, la numerele 
de telefon: 021.301.70.77 
și online la stare.civilă@
primariapantelimon.ro.
Operatorul de salubritate 
din oraș - SC ECOVOL SA 
și-a suspendat activitatea 

de relații cu publicul, pentru 
evitarea răspândirii infecției 
COVID-19, până la 31.03.2020, 
cu posibilitatea de prelungire. 
Cetățenii care doresc să depună 
sesizări, documente pentru 

eliberarea avizelor, precum 
și orice altă cerere adresată 
societății de salubrizare vor 
putea face asta online la adresele 
de e-mail: ecovol1@yahoo.
com sau contact@ecovol.ro. 

Cetățenii sunt rugați să folosească 
modalitatea de plată online 
în contul băncii Transilvania: 
RO34BTRL04901202J27596XX, 
evitându-se celelalte conturi 
bancare ale societății.
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Șapte familii izolate, una a cerut sprijinul primăriei pentru hrană, apă și medicamente

Ambulatoriul de specialitate oferă servicii de triaj epidemiologic gratuit

În contextul alertei de coronavirus, 
Comitetul Local pentru Situații 
de Urgență al orașului Bragadiru 
s-a întrunit în ședință de urgență 
luni, 16 martie. Astfel, s-a aprobat 
dezinfecția tuturor imobilelor publice 
sau private ale orașului, a tuturor 
parcurilor, a locurilor de joacă și 
a tuturor scărilor de bloc. 
De asemenea, s-a mai aprobat 
închiderea creșelor și afterschool-
urilor de pe raza orașului, până 
la data 22 martie, cu posibilitatea 
prelungirii în funcție de evoluția 
situației. Trebuie știut și faptul 
că Primăria Bragadiru nu se 
închide, dar serviciile și birourile 
din cadrul acestei instituții și ale 
Direcției de Asistență Socială își 
restrâng activitatea. Prin urmare, 
accesul în toate instituțiile va fi 

restricționat în perioada următoare, 
fiind permis doar în situații de 
urgență. Cererile, petițiile și oricare 
alte documente se transmit prin 
e-mail la adresa registratura@
primariabragadiru.ro sau 
prin serviciile poștale.   Serviciul 
de Impozite și Taxe și Serviciul 
Public Comunitar Local pentru 
Evidența Populației vor funcționa 
în zilele de marți și joi, între orele 
8.00 – 13.00. Casieria va funcționa 
de luni până vineri, între orele 
8.00 – 13.00. Măsurile sunt valabile 
până la data de 31 martie, cu 
posibilitatea de prelungire. La 
nevoie, localnicii pot cere informații 
angajaților instituției, sunând la 
021/448.07.95.  
Vasile Cimpoeru, primarul 
orașului Bragadiru îndeamnă 

oamenii să rămână calmi chiar 
și în fața acestei situații de criză 
și să se informeze numai din 
surse sigure. Edilul dă asigurări 
că autoritățile locale fac toate 
efoturile pentru a proteja localnicii. 
“Vă asigur că vom face tot ce este 
omenește posibil pentru a proteja 
comunitatea noastră, fiecare 
cetățean în parte. Demersurile 
noastre au însă nevoie de sprijinul 
dvs.! Vă rog să respectați măsurile 
dispuse de autoritatea locală 
și de autoritățile naționale! Vă 
rog să respectați regulile cu 
privire la igiena personală, 
dar și celelalte recomandări 
care au ca scop prevenirea 
îmbolnăvirilor cu acest tip de 
coronavirus! Primăria și instituțiile 
subordonate sunt mobilizate în 

permanență și țin legătura cu 
autoritățile medicale și celelalte 
autorități ale statului, pentru a 
gestiona situația deosebită pe 
care o traversăm. În prezent, în 
orașul nostru există 35 de cazuri 
de autoizolare la domiciliu, însă 
fără să fie confirmată infecția 
cu COVID-19. Aceste cazuri 
aflate în autoizolare sunt atent 
monitorizate de către factorii de 
răspundere abilitați (DSP Ilfov, 
Poliția Bragadiru, SVSU Bragadiru 
etc.). Autoizolat nu înseamnă 
abandonat! Fiecare om aflat în 
autoizolare la domiciliu are la 
dispoziție un echipaj complet, care 
răspunde la orice solicitare 24 din 
24 de ore și care, la nevoie, îi va 
oferi servicii de aprovizionare cu 
alimente, produse de igienă etc., 

prin intermediul personalului DAS 
și/sau Poliția Locală. Datele de 
identificare ale acestor persoane 
sunt în posesia celor abilitați și 
păstrăm contact permanent cu 
toate persoanele implicate. Nu vă 
lăsați păcăliți de cei cu interese 
ascunse! Doar autoritățile locale 
vă pot oferi sprijin abilitat. Sub 
falsa identitate de ajutor puteți 
fi manipulați pentru diverse 
interese. Ca și până acum, 
îndemn cetățenii să fie calmi, 
să respecte regulile de igienă, 
să evite locurile aglomerate și 
deplasările care nu sunt strict 
necesare. Dar, mai ales, îi îndemn 
să aibă grijă de cei apropiați, 
să fie solidari și să ofere 
sprijin celor care au nevoie. 
Vă recomand să vă informați 

din surse oficiale și să urmați 
sfaturile și recomandările date de 
specialiști. Prin responsabilitatea 
și solidaritatea noastră precum 
și prin respectarea măsurilor 
adoptate de către autorități putem 
limita efectele negative produse 
de COVID-19. Rog persoanele 
răuvoitoare, pe cele ce lansează 
mesaje alarmiste sau rău 
intenționate, să încerce să se 
abțină de la răutăți măcar în 
această perioadă dificilă pe care 
suntem nevoiți să o traversăm 
împreună! Haideți să ne arătăm 
caracterele frumoase care ar 
trebui să iasă în evidență mai 
ales în situații dificile ca aceasta! 
Haideți să fim optimiști și solidari 
în depășirea crizei instalate de 
acest coronavirus”, le-a transmis 
localnicilor Vasile Cimpoeru, 
primarul orașului Bragadiru.

Având în vedere îngrijorarea 
generată de răspândirea virusului 
COVID-19 în rândul populației 
și declararea stării de urgență 
pe teritoriul României, Primăria 
Voluntari anunță că începând 
cu data de 16 martie, în cadrul 
Ambulatoriului de specialitate 
Voluntari, cetățenii vor putea 
beneficia gratuit de: monitorizarea 
temperaturii, tensiunii arteriale 
și pulsului; efectuarea testului 
gripal de tip A și B, efectuarea 
testului rapid pentru Streptococul 
beta hemolitic de grup A (în 

cazul în care testul de gripă 
este negativ), efectuarea 
Hemoleucogramei complete 
(pentru a stabili cauza infecției: 
bacteriană/virală). Personalul 
medical al Ambulatoriului de 
specialitate Voluntari vă 
stă la dispoziție zilnic, între 
orele 8.00-20.00. Pentru 
relații suplimentare apelați: 
0749.102957, 0754.079.410 
și 0751177071 pentru cazuri 
urgente/persoane imobilizate 
putând fi asigurată deplasarea 
la domiciliul pacientului.

În vederea realizării triajului 
epidemiologic, fiecărui pa-
cient i se va întocmi o fișă 
de supraveghere în care va 
exista o secțiune în care se 
vor nota: datele personale, 
antecedentele personale 
patologice, simptome declarate 
ale pacientului, investigațiile 
efectuate și rezultatele acestora 
și o a doua secțiune referitoare 
la călătorie în ultimele 14 
zile sau contact apropiat 
cu o persoană cu infecție 
respiratorie acută.

Primăria și instituțiile subordonate, mobilizate în permanență pentru prevenirea infecției în comunitate 


