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- COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ -

Către,

INFORMARE GENERALĂ

POPULAȚIE ȘI TOATE CATEGORIILE DE INSTITUȚII ȘI SOCIETĂȚI
DE PE RAZA UAT FĂLTICENI
În conformitate cu Ordonanța Militară nr. 1 din 17.03.2020 au fost luate unele
măsuri pentru prevenirea răspândirii noului tip de coronavirus pe teritoriul național, astfel:
1. Se suspendă activitatea de servire de consum a produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri
publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației;
2. Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților de
comercializare produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu
presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip
„drive-in”, „room-service” sau „livrare la client”;
3. Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de
divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate
în spații închise;
4. Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea
a peste 100 de persoane în spații deschise;
5. Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce presupun
participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să
asigure distanța de minim 1 metru între participanți;
6. Structurile de poliție locale sunt coordonate operațional de Inspectoratele Județene
de Poliție. Efectivele de poliție locală sprijină poliția națională în măsurile de ordine
publică.
7. Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantină instituționalizată sau internare,
ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locațiile în care acestea au
fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.
Vă rugăm să vă conformați.
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