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Ilfovenii își arată omenia

Buftea pune la dispoziţia refugiaţilor
ucraineni cazare, hrană şi asistenţă medicală

 Cei care doresc să doneze produse alimentare neperisabile, apă îmbuteliată, medicamente, dezinfectanți,
jucării, lapte praf, saci de dormit, pături etc. - o pot face de luni până vineri, la Casa de Cultură din fața Primăriei
Primăria orașului Buftea anunță Departamentul pentru Situații
de Urgență - Grupul de lucru pentru gestionarea fluxului de
refugiați din Ucraina, că în actualul context dificil cauzat de
acțiunile militare desfășurate pe teritoriul Ucrainei, își manifestă
”intenția fermă de a oferi spijin”.

Primarul
Gheorghe
Pistol și directorul Direcției
de Asistență Socială din
cadrul Primăriei orașului
Buftea, Mihaela Bărbulescu, comunică DSU că
la nivelul localității există
posibilitatea cazării imediate a unui număr de 50
de persoane din Ucraina,
în spații aparținând domeniului public/privat. ”De
asemenea, au fost identificate soluții de creștere a
numărului spațiilor de cazare pentru 250 de persoane”, precizează edilul
orașului Buftea.
Au t o r i t a t e a l o c a l ă
adaug
 ă faptul că a demarat și o campanie umanitară la nivelul orașului Buftea, pentru strângerea de
donații constând în produse de strictă necesitate pentru refugiații ucraineni. ”Precizăm că prin
intermediul cantinei sociale existente la nivelul
orașului poate fi asigurată hrana refugiaților, iar

Crucea Roșie Ilfov răspunde apelului
Crucii Roșii România

În urma apelului lansat de Crucea Roșie Română,
pentru a sprijini persoanele afectate de conflictul
armat din Ucraina, Filiala Ilfov, împreună cu voluntarii
săi, lansează o campanie de colectare ajutoare, în
vederea organizării taberelor de sinistrați.
Programul în care se pot face donațiile este 9.0018.00, iar persoana de contact este directorul Filialei
Ilfov a Crucii Roșii, Nicu Mihalache, tel. 0743.697.643.

prin intermediul Spitalului
de Obstetrică-Ginecologie
Buftea poate fi asigurată

asistența medicală”, mai
precizează primarul Gheorghe Pistol.

Și Primăria Pantelimon
ajută poporul ucrainean
Primarul
orașului
Pantelimon, Marian Ivan
consideră că ”avem datoria să fim alături de femeile și copiii din Ucraina”. De
aceea, Primăria orașului,
prin Direcția de Asistență
Socială, împreună cu
Asociația OMIS au organizat două puncte de colectare de ajutoare destinate
celor care au fugit din calea războiului, în România.
La punctele de colectare pot fi donate: produse de igienă, apă îmbuteliată, alimente neperisabile, pături, pilote, așternuturi, prosoape.
Acestea se află aplasate
la Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” (din
Str. Tractorului) și la sediul
Direcției de Asistență Socială Pantelimon (B-dul.

Biruinței 48-50). Se pot
face donații de luni până
joi, începând cu ora 8.00
și până la ora 16.30, iar

vineri, de la 8.00 la 14.00.
Mai multe detalii se pot
obține de la nr. de tel.
+40 (758).103.027.

