Muzeul JudeÈ›ean È™i Cetatea Poienari- Ã®nchise din cau
coronavirusului
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ReprezentanÈ›ii Muzeului JudeÈ›ean au transmis un comunicat de presÄƒ, anunÈ›ând suspendarea activitÄƒÈ›ilor cu publicu
expoziÈ›iile temporare, conferinÈ›ele, închirierile de Amfiteatru, vizita grupurilor la muzeu pe termen nedeterminat. AceastÄ
hotÄƒrâre a fost luatÄƒ ?în acord cu aplicarea mÄƒsurilor necesare pentru prevenirea È™i combaterea infecÈ›iilor cu virusul
COVID?19 (noul coronavirus), de cÄƒtre autoritÄƒÈ›ile judeÈ›ene, naÈ›ionale cu responsabilitÄƒÈ›i în gestionarea mÄƒsuri
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ?, transmite Muzeul JudeÈ›ean.

De asemenea, Cetatea Poienari È™i Planetariul vor fi È™i ele închise pe perioadÄƒ nedeterminatÄƒ pânÄƒ când autoritÄƒÈ›
reveni cu noi precizÄƒri.

Reamintim cÄƒ de mâine vor fi închise È™i unitÄƒÈ›ile de învÄƒtÄƒmânt din România, în contextul epidemiei de coronavir
aplicatÄƒ pânÄƒ pe 22 martie, cu posibilitatea de prelungire. De asemenea, vor fi sistate stagiile în spitale pentru cursanÈ›ii
È™colilor postliceale. Vorbim despre închiderea unitÄƒÈ›ilor È™colare din învÄƒÈ›Äƒmântul preuniversitar.

MÄƒsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus

1. Se aprobÄƒ suspendarea transportul rutier de persoane, pentru toate cursele efectuate de operatorii de transport spre Italia
È™i dintre Italia, în perioada 10 martie - 31 martie.
Operatorii de transport rutier care efectueazÄƒ servicii regulate au obligaÈ›ia de a comunica cetÄƒÈ›enilor români faptul cÄƒ
intra în carantinÄƒ sau autoizolare pe teritoriul României.

2. Se aprobÄƒ suspendarea sau interzicerea de cÄƒtre operatorii feroviari de noi trenuri spre Italia È™i dinspre Italia spre Rom
începând din 12 martie pânÄƒ pe 30 martie. Operatorii feroviari vor avea obligaÈ›ia sÄƒ afiÈ™eze mesaje prin care românii d
vor fi informaÈ›i cÄƒ vor intra în carantinÄƒ sau izolare pe teritoriul României.

3. Se aprobÄƒ sistarea programelor de studii privind schimbul de experienÈ›Äƒ, cu unitÄƒÈ›i de învÄƒÈ›Äƒmânt din Italia, p
31 martie.

4. Se aprobÄƒ instituirea obligaÈ›iei pentru unitÄƒÈ›ile de alimentaÈ›ie publicÄƒ de a lua mÄƒsuri în privinÈ›a: dezinfecÈ›ia
suprafeÈ›elor expuse (ex. cÄƒrucioare, coÈ™uri de cumpÄƒrÄƒturi, clanÈ›e de la uÈ™i, butoane de la lifturi etc.), în special
caselor de marcat, cât È™i instituirea de mÄƒsuri pentru evitarea aglomeraÈ›iei, în special în zona caselor de marcat. MÄƒsur
adoptÄƒ în 48 de ore.
5. Se aprobÄƒ desfÄƒÈ™urarea reuniunilor de sub 200 de persoane fÄƒrÄƒ avizul DSP.

6. Se aprobÄƒ transmiterea unei circulare cÄƒtre instituÈ›iile publice È™i private în vederea analizÄƒrii posibilitÄƒÈ›ii desfÄ
muncii la domiciliu pentru o parte din personal.

7. La nivel naÈ›ional autoritÄƒÈ›ile intensificÄƒ acÈ›iunile preventive în spaÈ›ii publice - gÄƒri, autogÄƒri, pieÈ›e, pentru c
populaÈ›iei sÄƒ respecte mÄƒsurile de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

