NOTĂ INFORMATIVĂ
PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI (COVID – 19)
STIMAȚI CETĂȚENI,
Vă rugăm să respectați următoarele reguli cu privire la accesul în incinta Primăriei Strejești precum și
măsurile care impun carantina și autoizolarea la domiciliu:
1. Intră o singură persoană în birou. Se va păstra distanța de 1 m față de funcționarul public. Evitați cât mai
mult posibil timpul de staționare în birourile primăriei, precum și contactul cu obiectele din dotare ale
acesteia.
2. Rămâneți acasă, cu excepția cazurilor de îngrijire medicală, dacă manifestați următoarele simptome :
febră, tuse, strănut, dificultăți la respirație, durere în gât;
3. Persoanele asimptomatice care se întorc din zonele cu transmitere comunitară extinsă a COVID – 19 vor
înștiința DSP Olt în vederea instituirii carantinei.
4. Persoanele care nu prezintă simptome se autoizolează la domiciliu dacă :
- au călătorit în ultimele 14 zile în regiuni/localități din zonele afectate cu COVID – 19, altele decât cele cu
transmitere comunitară extinsă;
- au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID – 19);
- membrii de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus.
Aceste persoane se vor autoizola la domiciuliu pentru o perioadă de 14 zile de la data întoarcerii din
călătorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoană simptomatică/confirmată. În acest timp, vor fi
monitorizate de către medicul de familie, sau în lipsa acestuia de către Direcția de Sănătate Publică.
Numere telefon la care vi se pot oferi informații de la DSP Olt privind COVID -19 sunt :
- telefon disponibil de luni – vineri între orele 08.00 – 16.00 : tel. mobil 0738.775.692;
- telefoane disponibile după orele 16.00 și permanent :
a) tel. mobil : 0726.133.394
b) tel. fix : 0372.394.714.
Linie telefonică dedicată apelanților care solicită informații referioare la infecția cu COVID – 19 :
0800 800 538.
Mulțumim pentru înțelegere și colaborare!!!
Președinte CLSU Strejești

