COMUNICAT
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al orașului Comarnic s-a
întrunit astăzi, 10.03.2020, în ședință, în vederea aprobării de măsuri de acțiune
suplimentare de combatere a noului Coronavirus.
În vederea limitării îmbolnăvirilor cu virusul COVID-19, la nivelul orașului
Comarnic s-a decis adoptarea următoarelor măsuri:
1) Toți cetățenii care revin din Italia sunt obligați să se autoizoleze la
domiciliu timp de 14 zile; comunicarea cu aceștia se va face strict telefonic.
Măsura este valabilă și pentru cetățenii întorși din China sau alte zone
declarate zone de risc din cauza Coronavirusului;
IMPORTANT: IZOLAREA LA DOMICILIU NU ESTE OPȚIONALĂ!
Persoanelor care nu respectă măsura autoizolării la domiciliu li se va
întocmi dosar penal pentru infracțiunea de „zădărnicirea combaterii
bolilor”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 alin. 1 din Codul Penal.
2) La primele semne de stare febrilă sau stare de sănătate alterată, persoana în
cauză trebuie să anunțe telefonic medicul de familie, care ulterior anunță
DSP Prahova. Conform procedurii, Direcția de Sănătate Publică Prahova
decide izolarea pacientului sau transportul acestuia la o unitate medicală cu
secție de boli infecțioase în vederea carantinării.
3) Medicii de familie vor lua legătura cu toți cei care au venit în contact cu
persoane venite din Italia sau alte zone de risc, care prezintă
simptomatologie specifică virusului COVID -19, în vederea monitorizării
acestora;
4) În cazul în care se confirmă infectarea unei persoane din oraș cu virusul
COVID-19, prin testare specifică pozitivă, aceasta va intra în carantină,
fiind transportată cu autoizoleta la o unitate medicală pregătită
corespunzător.
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5) Se va stabili o comunicare continuă între cadrele medicale din Comarnic și
Poliția orașului, în vederea identificării tuturor persoanelor care trebuie să
se supună izolării la domiciliu și evitării înmulțirii cazurilor de infectare.
6) La această dată nu se impune pregătirea unei locații în vederea carantinării
persoanelor infectate cu coronavirus, pe raza orașului Comarnic.
7) În ceea ce privește măsura suspendării cursurilor în unitățile școlare publice
în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post liceal și
profesional, în perioada 11-22.03.2020, aceasta se instituie și în instituțiile
de învățământ din orașul Comarnic.
ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR: Pe perioada suspendării cursurilor în
unitățile școlare, vă rugăm să fiți responsabili și să limitați ieșirile și
deplasările elevilor la cele strict necesare; recomandăm să se evite
participarea acestora la evenimente colective, de orice natură.
8) În perioada 11.03.2020-22.03.2020 pe raza orașului Comarnic se vor
suspenda toate activitățile culturale, sociale, sportive, de divertisment,
acțiuni comunitare, inclusiv repetiții, antrenamente, etc. cu caracter
colectiv, indiferent de numărul de participanți.
Există posibilitatea
prelungirii măsurii în funcție de evoluția situației la nivel național și local.
9) Primăria orașului Comarnic pune la dispoziția cetățenilor numărul de telefon
0244/360.076, la care aceștia pot suna în vederea solicitării de informații
sau sprijin în ceea ce privește depășirea perioadei de izolare la domiciliu.
10) Persoanele aflate în izolare la domiciliu vor solicita ajutorul familiei,
prietenilor sau vecinilor în ceea ce privește furnizarea produselor
alimentare, de igienă sau de altă natură, la adresa respectivă. Aceștia trebuie
să mențină o distanță corespunzătoare (de minim 2 metri) față de
persoana aflată în izolare.
11) În cazul în care persoana aflată în izolare la domiciliu nu poate beneficia
de ajutor din partea aparținătorilor, vecinilor sau prietenilor, aceasta poate
suna la numărul de telefon 0244/360.076, al Primăriei Comarnic, în
vederea obținerii ajutorului necesar.
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IMPORTANT!
Potrivit Dr. Moacă Mihai, membru al Comitetului pentru Situații de Urgență
Comarnic:
- autoizolarea la domiciliu este o măsură de prevenire a îmbolnăvirii, de
așteptare, în vederea evitării infectării altor persoane în cazul în care cel izolat este
purtător al virusului.
- cetățenii trebuie să știe că antibioticele nu au niciun efect în tratarea infecției
cu noul Coronavirus.
- pentru a preveni contactarea virusului COVID-19, cetățenii trebuie să se
spele des pe mâini cu apă și săpun, să păstreze o distanță de 2 metri între aceștia, să
evite îmbrățișările și contactul fizic, să strănute în zona interioară a cotului sau în
batistă de unică folosință, să dezinfecteze frecvent suprafețele utilizate cu un
dezinfectant pe bază de alcool.
Pentru cetățenii orașului care nu dețin datele de contact ale medicului de
familie la care sunt înscriși, acestea sunt următoarele:
Denumire

Nume doctor

CMI Dr. Marin Ligia

Dr. Marin Ligia
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Republicii nr. 30

0745 439 753
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