COMUNICAT DE PRESĂ
România se află în stare de urgență națională, în contextul pandemiei de coronavirus,
până la data de 15 Mai 2020. Încă de la izbucnirea acestei crize medicale, Comitetul Local
Pentru Situații de Urgență al orașului Comarnic a dispus o serie de măsuri preventive pentru
menținerea sub control a situației și protejarea locuitorilor de noul virus SARS-Cov2.
Astfel, încă din 10 martie 2020 s-a impus obligativitatea ca toți cetățenii care revin din
Italia să se autoizoleze la domiciliu timp de 14 zile, măsură valabilă și pentru cetățenii întorși
la acea dată din China sau alte zone declarate zone de risc din cauza Coronavirusului. Ulterior,
măsura a fost extinsă pentru toți cetățenii orașului care reveneau din străinătate, indiferent de
țara din care călătoreau.
Comărnicenii au fost informați despre importanța izolării la domiciliu și despre
repercusiunile legale dispuse în cazul celor care nu au au respectat izolarea impusă de DSP
Prahova. De asemenea, au fost sfătuiți privind procedura pe care trebuie să o urmeze la sosirea
în țară sau la contactul cu o persoană revenită din străinătate, respectiv să contacteze autoritățile:
medicul de familie, poliția orașului sau, eventual, primăria Comarnic.
La data de 11 martie 2020 a fost luată decizia suspendării cursurilor școlare la nivel
național, prin urmare și la nivel local la cele două instituții de învățământ au fost suspendate
orele, iar elevii și cadrele didactice și-au continuat activitatea în mediul online. Din 22 Aprilie
2020, învățământul online a devenit obligatoriu.
În contextul epidemiei de coronavirus, la nivelul orașului au fost suspendate, începând
cu data de 11.03.2020, toate activitățile culturale, sociale, sportive, de divertisment, acțiuni
comunitare, inclusiv repetiții, antrenamente, etc. cu caracter colectiv, indiferent de numărul de
participanți, măsura având scopul de a proteja cetățenii localității de riscul îmbolnăvrii cu
COVID-19.
Primăria orașului a pus 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.
De asemenea, comărnicenii au fost informați că impozitul pe clădiri, teren şi pe
mijloacele de transport va putea fi plătit până pe 30 iunie 2020, după ce primul termen de plată,
31 martie, a fost prorogat în contextul epidemiei de coronavirus. Tot până la termenul respectiv
vor beneficia de bonificaţie cei care plătesc integral.
Viața socială, culturală, religioasă a locuitorilor orașului Comarnic a fost schimbată
radical de la debutul pandemiei de coronavirus, însă aceștia au înțeles, în marea lor majoritate,
importanța respectării măsurilor de distanțare și de igienă.
În perioada sărbătorilor pascale nu s-au înregistrat evenimente deosebite, iar slujbele
religioase - inclusiv slujba Învierii Domnului - s-au desfășurat, pentru prima oară, fără
participarea credincioșilor. Și 1 Mai - Ziua Muncii a trecut fără probleme pentru locuitorii
orașului, care au înțeles că anul acesta situația este una fără precedent și trebuie să acționeze
responsabil.
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În ceea ce privește persoanele izolate la domiciliu, cele care nu au dispus de ajutor de la
familie, prieteni sau vecini, au beneficiat de sprijin în acest sens de la autoritățile locale, care
le-au asigurat apă, alimentele strict necesare și produse de igienă personală.
Unitățile comerciale de pe raza orașului au fost obligate, prin decizia Comitetului Local
pentru Situații de Urgență, să asigure o dezinfecţie riguroasă a spaţiilor de desfacere, în vederea
asigurării protecţiei clienţilor şi a personalului angajat. Biblioteca orăşenească „Paul
Desphelipon” Comarnic, Sala de sport a localităţii, precum şi Casa de Cultură Comarnic sunt
închise pe perioada stării de urgență națională.
După decretarea stării de urgență în România, începând cu data de 16 martie 2020, au fost
luate noi măsuri de protecție a cetățenilor orașului Comarnic:
- S-a instituit un Serviciul Local de Voluntariat, cu ajutorul căruia au fost duse la
îndeplinire unele dintre măsurile adoptate în pandemie;
- S-au desfășurat acțiuni de dezinfectare a spațiilor publice din orașul Comarnic: trotuare,
piețe, instituții publice, parcări etc, cu ajutorul voluntarilor și a lucrătorilor ADPP;
- S-a realizat o evidență clară a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani cu domiciliul în
Comarnic, în vederea asigurării măsurilor speciale de protecție a acestei categorii de
persoane, având în vedere că vârstnicii fac parte dintr-o categorie de risc în fața
coronavirusului. Aceștia au beneficiat de livrarea produselor alimentare și a
medicamentelor necesare la domiciliu de către voluntari;
- Tot pentru protejarea cetățenilor și reducerea riscului de îmbolnăvire s-a luat măsura
limitării programului de lucru cu publicul la instituțiile publice din oraș (cu
recomandarea utilizării altor platforme de comunicare: email, telefon, fax, site web),
măsura distanțării sociale a cetățenilor în spațiile publice, precum și a purtării măștii de
protecție a feței și dezinfectării regulate a mâinilor.
- A fost suspendată activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri
publice de pe raza orașului Comarnic, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau
exteriorul locației.
Pentru asigurarea unui regim de siguranță pentru cetățeni și protejarea acestora,
echipe mixte formate din reprezentanți ai Poliției orașului Comarnic și ai Poliției Locale
Comarnic au acționat pe raza orașului pentru a efectua verificări și documentare pe trei
axe prioritare :
- Verificarea respectării măsurii izolării la domiciliu de către persoanele
care au revenit în țară din zone cu risc (roșii sau galbene).
- Verificarea spațiilor comerciale (restaurante, hoteluri, cafenele sau alte
localuri publice) de pe raza orașului Comarnic în vederea respectării
măsurii de suspendare a activității ;
- Legitimarea elevilor care nu respectau măsurile impuse în perioada
suspendării cursurilor școlare și luau parte la întâlniri colective.
Printre măsurile adoptate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Comarnic s-au
numărat și următoarele:
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1) Accesul publicului a fost restricționat în bisericile din orașul Comarnic pe perioada
stării de urgență națională. S-au putut oficia slujbe în lăcașurile de cult de către
slujitorii bisericești, fără enoriași, acestea putând fi transmise în mass-media sau
online.
2) S-a interzis activitatea comercianților ambulanți pe raza orașului Comarnic,
indiferent de natura produselor comercializate, precum și a celor care colectează
metale, măsura fiind valabilă pe perioada stării de urgență națională.
3) Cetățenii au fost informați că documentele care expiră pe perioada stării de urgență,
eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de
la data încetării stării de urgență.
Totodată, în vederea limitării îmbolnăvirilor cu virusul COVID-19, la nivelul orașului
Comarnic s-a decis ca:
• Purtarea măștilor de protecție în spațiile publice să devină obligatorie din data de 10
aprilie 2020, 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.
•

Primăria Comarnic a acordat 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 aveau posibilitate să și le achiziționeze, pe perioada
stării de urgență sau în care acestea sunt obligatorii.

Din fericire, ca urmare a spiritului civic și al responsabilității de care au dat dovadă locuitorii
orașului nostru în toată perioada de stare de urgență și nu numai, în Comarnic nu s-a înregistrat
niciun caz de infecție cu coronavirus, nu au existat persoane declarate suspecte sau confirmate
ca având COVID-19.
Recomandăm locuitorilor orașului ca în perioada de stare de alertă care va începe vineri, 15
Mai 2020, să respecte în continuare măsurile de protecție, igienă și distanțare socială, pentru ași proteja viața și sănătatea.
Vom publica noile norme de desfășurare a activităților în perioada stării de alertă imediat
ce acestea vor fi aprobate și publicate în Monitorul Oficial al României.
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