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COMUNICAT 

 

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al orașului Comarnic s-a 

întrunit astăzi, 09.04.2020, în ședință, în vederea aprobării de măsuri de acțiune 

suplimentare de combatere a noului Coronavirus, în special în perioada 

Sărbătorilor Pascale ce se apropie.  

În vederea limitării îmbolnăvirilor cu virusul COVID-19, la nivelul orașului 

Comarnic s-a decis adoptarea următoarelor măsuri: 

 

1) Purtarea măștilor de protecție în spațiile publice devine obligatorie pe 

raza județului Prahova și implicit în orașul Comarnic, începând cu data de 

10 aprilie 2020. În lipsa măștilor medicale, cetățenii pot folosi eșarfe, măști 

din material textil dens sau orice alte tipuri de protecție care să acopere 

nasul și gura. Purtarea lor este obligatorie pentru persoanele care:  

- Se deplasează pe raza județului Prahova, în special cu mijloace de 

transport în comun; 

-  Se află în spații publice: instituții publice, spații comerciale, piețe 

agroalimentare, gări, autogări etc. 

- Se deplasează în apropierea locuinței/gospodăriei, pentru nevoile 

animalelor de companie /domestice, indiferent de loc -străzi, parcuri.  

2) Primăria Comarnic va acorda măști de protecție gratuite pentru cetățenii 

orașului aflați în categoriile de risc, vulnerabili în fața coronavirusului, 

celor fără niciun venit sau cu venituri limitate, vârstnicilor care nu au 

posibilitate să și le achiziționeze, pe perioada stării de urgență sau în care 

acestea sunt obligatorii. Măștile sunt în procedură de achiziționare și 

urmează a fi livrate săptămâna viitoare. 

3) Slujbele și cutumele religioase în perioada Sărbătorile pascale la 

Comarnic se vor desfășura după cum urmează:  

a) Pelerinajul de Florii se suspendă anul acesta. Ramurile de salcie sau finic 

vor fi binecuvântate în biserică în Sâmbăta lui Lazăr - pe 11 aprilie 2020, 

sau în Duminica Floriilor și vor fi distribuite de către voluntari, echipați 

cu mănuși și măști de protecție, credincioșilor care solicită acest lucru.  

b) Spovedania și Împărtășirea credincioșilor se pot săvârși doar la domiciliul 

credincioșilor (și doar pentru cei bolnavi). 
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c) Pâinea binecuvântată („Paștele”) va fi sfințită anul acesta în Joia Mare (16 

aprilie 2020), va fi ambalată igienic în pachete închise. În zilele de vineri 

și sâmbătă, „Paștile” vor fi distribuite gratuit credincioșilor, în locuri 

special amenajate în afara lăcașurilor de cult. Accesul la aceste locuri 

speciale se va organiza în zilele premergătoare Sfintelor Paști (vineri și 

sâmbătă, înainte de noaptea Învierii) respectându-se aceleași reguli 

sanitare ca și în magazinele alimentare (mască de protecție, distanță 

socială de 2 metri, marcată în fața locului special amenajat).  

d) Pentru credincioșii vârstnici și bolnavi, „Paștile” vor fi distribuite la 

domiciliu de către voluntari, vineri și sâmbătă sau în prima zi de Paști. 

Voluntarii vor purta mască și mănuși de protecție, precum și ecuson 

nominal, semnat și ștampilat de fiecare parohie. 

e) Lumina Sfântă va fi adusă de la Ierusalim sâmbătă, 18 aprilie 2020. 

Voluntarii din parohii vor distribui Sfânta Lumină doar la casele 

credincioșilor care o solicită și care o așteaptă numai în fața locuinței, 

având în mână o candelă sau o lumânare.  

f) În Vinerea Mare, slujba Prohodului Domnului se va desfășura fără 

participarea credincioșilor. De asemenea, Slujba Învierii Domnului va fi 

susținută de clerici, fără participarea credincioșilor mireni, începând cu 

ora 00.00, iar slujba Vecerniei se va săvârși în prima zi de Paști în biserici 

începând cu ora 12.00, fără acces pentru public.  

 

4) În perioada Sărbătorilor Pascale (Florii, Săptămâna Mare, prima și a doua 

zi de Paște) sunt interzise ieșirile la iarbă verde pe raza orașului 

Comarnic! Patrule mixte ale Poliției Române și Poliției Locale Comarnic  

vor acționa în zonele plaiurilor/zonelor verzi din: Ghioșești, Seciuri, 

Podul Lung, Poiana-Colț, Florei în vederea sancționării celor care nu 

respectă această măsură! 

Vă reamintim faptul că starea de urgență națională implică 

distanțare socială și restricții de circulație pentru populație, iar activitățile 

recreative din zilele de sărbătoare NU REPREZINTĂ O URGENȚĂ!  
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