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Primăria Voluntari face tot 
posibilul să-și protejeze localnicii. 
Astfel, la inițiativa primarului 
Florentin Pandele, Primăria, prin 
Direcția de Asistență Socială, a 
inițiat o campanie care vine în 
sprijinul persoanelor vârstnice, 
a familiilor monoparentale, a 
persoanelor cu dizabilități și a 
celor aflați în izolare la domiciliu. 
“Persoanele aflate într-una 
din situațiile menționate pot 
suna la numerele de telefon: 
0754.079.423 (Dispecerat Poliția 
Locală) și 031/425.16.64 (Direcția 
de Asistență Socială) de luni 
până vineri, în intervalul orar 

09:00 – 16:30 și solicita sprijinul 
nostru. Un reprezentant 
al DAS-V se va deplasa la 
domiciliu pentru a lua lista 
de cumpărături (alimente 
de bază sau medicamente). 
Colegii noștri vă vor aduce 
mâncare gătită GRATUIT sau 
vor face cumpărăturile pentru 
dumneavoastră (în limita stocurilor 

disponibile în magazine) și vi le 
vor aduce în aceeași zi acasă. 
Personalul DAS-V vă ajută în 
acest mod să evitați zonele 
aglomerate și să rămâneți 
în siguranță la domiciliile 
dumneavoastră, fără a fi 
expuși riscului de îmbolnăvire”, 
spun reprezentanții Primăriei 
orașului Voluntari. 

actUalitate

”Fac un apel la toți cei care 
cunoașteți persoane vulnerabile 
din comunitatea noastră - vârstnici, 
persoane care nu se pot deplasa 
și care, în această perioadă, au 
nevoie de protecție mai mult 
decât oricând - să ne scrieți 
pe adresa de e-mail a Primăriei 
(office@primariamagurele.ro) 
sau să ne contactați telefonic 
(021.4574.098). Colegii mei din 
Primărie le pot face cumpărăturile, 
iar agenții Poliției Locale Măgurele 
le vor aduce la ușile locuințelor, 
astfel încât toată lumea să fie 
în siguranță”, ne-a declarat 
primarul orașului Măgurele, 
Narcis Constantin.

Primăria orașului Otopeni, 
Gheorghe Constantin Silviu, 
a anunțat că o echipă de 
voluntari a primăriei ajută 
persoanele care au nevoie 
de ajutor, care nu se pot 
deplasa sau au dizabilități, 
iar cetățenii care doresc 
sprijin pentru achiziționarea 
produselor alimentare sau a 
medicamentelor necesare sunt 
rugați să sune la numărul de 
telefon alocat în acest sens: 
021.352.00.33. ”Vă rog să 
faceți apel la noi! Vrem să 

vă ajutăm, să fim aproape 
de dvs., să nu vă expuneți! 
Toate persoanele autoizolate la 
domiciliu, de pe teritoriul orașului 
Otopeni, pot solicita așadar 
sprijin constând în hrană, apă 
și medicamente, la Primăria 
orașului, la numerele de telefon 
021.352.00.33, 021.352.00.34, 
fax 021.352.0034 sau e-mail: 
secretariat@otopeniro.ro”, se 
arată în comunicatul cu privire 
la măsurile de prevenire a 
răspândirii coronavirusului 
pe teritoriul orașului Otopeni. 

Primarul a mai precizat că 
primăria a luat măsuri pentru ca 
medicii de familie să primească 
măști de protecție, mănuși, 
dezinfectanți, ochelari, cloramină, 
combinezoane. ”Totodată, se va 
monta camera de izolare care 
să creeze cele două circuite, 
septic și aseptic. În prezent 
achiziționăm pulsoximetre, 
tensiometre fără contact. 
Prioritatea mea este siguranța 
și sănătatea dumneavoastră”, 
a precizat edilul, într-un mesaj 
video. 

”Suntem aici 
pentru seniori”
Primăria orașului Pantelimon, 
prin Direcția de Asistență 
Socială, susține persoanele 
cu vârste de peste 65 de ani 
care au venituri mici sau nu au 
venituri, pentru a beneficia de 
alimente de bază și produse 
de igienă în timpul perioadei 
de urgență. 
Astfel, persoanele care se 
încadrează în situația de a primi 
pachetele oferite trebuie să 
sune la unul din numerele de 
telefon puse la dispoziție de 
DAS Pantelimon: 0754.071.844 
sau 0754.068.850, de luni 
până joi, între orele 8:00-16:30 
și de vineri până duminică 
între orele 8:00-14:00, sau 
la numărul 021.301.7084 
(doar în cursul săptămânii). 
Echipa DAS Pantelimon 
oferă săptămânal aceste 
pachete, astfel ca persoanele 
vârstnice să evite ieșirile din 
case/gospodării și pentru a 
fi protejate de infectarea cu 
noul coronavirus.
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