(video) ÃŽn plinÄƒ epidemie de coronavirus: Mesajul
delegaÈ›iei â€•Plai de dorâ€• din Beijing

2020-01-27 16:23:44

Ion Georgescu, edilul din Mioveni, spulberÄƒ orice motiv de îngrijorare referitor la starea de sÄƒnÄƒtate a celor 25 de memb
delegaÈ›iei din Mioveni, care s-au aflat la Beijing.

?Pe fondul îngrijorÄƒrii È™i al discuÈ›iilor care s-au creat pe aceastÄƒ temÄƒ, transmit atât pÄƒrinÈ›ilor copiilor din Ansam
Dor?, cetÄƒÈ›enilor oraÈ™ului, cât È™i reprezentanÈ›ilor media faptul cÄƒ întreaga delegaÈ›ie de la Mioveni s-a bucurat co
atenÈ›ia gazdelor È™i organizatorilor Festivalului InternaÈ›ional al Culturilor de la Beijing ? Chaoyang, pe toatÄƒ perioada
È™ederii lor acolo. ToÈ›i membrii delegaÈ›iei sunt în acest moment în bune condiÈ›ii de sÄƒnÄƒtate È™i se pregÄƒtesc de
casÄƒ. Dat fiind cÄƒ programul festivalului a fost contramandat, revenirea în È›arÄƒ a întregii delegaÈ›ii din Mioveni a fost
programatÄƒ cu È™ase zile mai devreme, imediat ce organizatorii au gÄƒsit soluÈ›ii optime la companiile de zbor.
Având în vedere cÄƒ înainte de plecarea grupului situaÈ›ia din China era una bunÄƒ, nu existau emise avertizÄƒri de cÄƒlÄƒ
informaÈ›iile publice din acel moment nu prezentau motive de îngrijorare, deplasarea s-a efectuat cu È™tirea È™i acordul
autoritÄƒÈ›ilor competente, cele care au emis vizele È™i monitorizat itinerariul delegaÈ›iei. Din momentul declanÈ™Äƒrii s
crizÄƒ în zonele aflate la peste 1400 km de Beijing, autoritÄƒÈ›ile române au È›inut în permanent legÄƒtura cu grupul, Amba
României la Beijing a monitorizat situaÈ›ia, iar copiii au avut parte de o atenÈ›ie deosebitÄƒ din partea organizatorilor.
MulÈ›umim tuturor celor care s-au implicat È™i au contribuit ca delegaÈ›ia sÄƒ ajungÄƒ mai repede acasÄƒ, Domnului amb
Basil Constantinescu, oficialilor chinezi È™i reprezentanÈ›ilor din cadrul Beijing Chaoyang International Cultural Exchange
Association si jurnalistului Daniel Tomozei-Dimian de la Radio China International.
DupÄƒ un zbor lung, în cursul serii de mâine, grupul va ajunge acasÄƒ, iar copiii se vor afla din nou în sânul familiei!?
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