DSP cere hoteluri de 3 stele pentru carantinÄƒ Ã®n comun
unde abia au reuÅŸit sÄƒ bage WC-ul Ã®n ÅŸcoalÄƒ
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DSP cere hoteluri de 3 stele pentru carantinÄƒ în comune unde abia au reuÅŸit sÄƒ bage WC-ul în ÅŸcoalÄƒ

Cum numÄƒrul de persoane care au contactat virusul COVID-19 este în creÅŸtere, continuÄƒ ÅŸi mÄƒsurile de prevenÅ£ie a
rÄƒspândirii bolii. Fiecare primÄƒrie este obligatÄƒ sÄƒ identifice spaÅ£ii unde sÄƒ fie carantinaÅ£i cei care se întorc din zo
epidemice, cum sunt regiunile identificate în China, Italia sau Iran sau care au intrat în contact cu o persoanÄƒ bolnavÄƒ.
Numai cÄƒ, aÅŸa cum se aratÄƒ în adresa transmisÄƒ de DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ ArgeÅŸ, care a ajuns la toate
administraÅ£iile teritoriale, condiÅ£iile pe care trebuie sÄƒ le îndeplineascÄƒ respectivele imobile sunt similare cu cele ale
unui hotel de trei stele, cum bine a punctat unul dintre primari, respectiv cel din BÄƒlileÅŸti, CÄƒtÄƒlin TurturicÄƒ.

SpaÅ£iile pentru carantinÄƒ trebuie sÄƒ fie delimitate de zonele din jur ÅŸi sÄƒ nu aibÄƒ vecini în jur, sÄƒ se afle la distanÅ
considerabile faÅ£Äƒ de locuinÅ£e sau aÅŸezÄƒminte sociale unde se aflÄƒ persoane în vârstÄƒ sau cu comorbiditÄƒÅ£i, c
vulnerabili în faÅ£a infecÅ£iei cu acest tip de coronavirus. Se mai cere ca aceste spaÅ£ii sÄƒ aibÄƒ cÄƒi de acces atât pentru
cât ÅŸi pentru autoturisme. SÄƒ aibÄƒ facilitÄƒÅ£i pentru persoane cu handicap fizic ÅŸi locomotor, de unde înÅ£elegem c
necesarÄƒ toaletÄƒ specialÄƒ, rampÄƒ de acces ÅŸi lift. SÄƒ aibÄƒ sistem de ventilaÅ£ie cu filtre corespunzÄƒtoare sau as
ventilaÅ£iei prin aerisire. SÄƒ fie asigurat accesul la apÄƒ, hranÄƒ ÅŸi produse de igienÄƒ personalÄƒ, spÄƒlÄƒtorie pentru
fiecare persoanÄƒ aflatÄƒ în carantinÄƒ se impun camere cu suprafaÅ£Äƒ utilÄƒ de 6/7 mp ÅŸi duÅŸ cu toaletÄƒ proprie.
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Asemenea condiÅ£ii, minime chiar, nu le pot îndeplini decât unitÄƒÅ£ile de cazare, care trebuie sÄƒ fie amplasate ÅŸi în zo
izolate din localitate. Primarii se simt depÄƒÅŸiÅ£i de situaÅ£ie, deoarece tot greul picÄƒ pe ei, pentru cÄƒ nu au în admini
asemenea clÄƒdiri pe care sÄƒ le poatÄƒ pune la dispoziÅ£ie celor aflaÅ£i în carantinÄƒ. Mai mult, trebuie sÄƒ Å£inem con
cÄƒ, anul trecut, Consiliul JudeÅ£ean a marjat pe finanÅ£Äƒri cÄƒtre administraÅ£iile locale pentru a le ajuta pe acestea sÄƒ
toaletele din fundul curÅ£ii ÅŸi sÄƒ se amenajeze grupuri sanitare în incinta unitÄƒÅ£ilor. AÅŸadar, misiunea datÄƒ de DS
chiar pare una imposibilÄƒ! Primarul din BÄƒlileÅŸti, CÄƒtÄƒlin TurturicÄƒ, s-a gândit la o altÄƒ soluÅ£ie, singura viabilÄ
sa ÅŸi, cu siguranÅ£Äƒ, pentru majoritatea localitÄƒÅ£ilor din judeÅ£. Acesta a cerut, prin hotÄƒrâre de Consiliu Local, ca
ArgeÅŸ sÄƒ încheie un contract de închiriere a unui container, ce poate fi amenajat drept camerÄƒ de carantinÄƒ ÅŸi pe car
amplaseze într-un loc stabilit de pe raza comunei.

?Åži în China ÅŸi în alte state s-a aplicat aceastÄƒ soluÅ£ie. Este foarte accesibilÄƒ în ceea ce priveÈ™te
costurile ÅŸi doar aÅŸa se pot îndeplini condiÅ£iile pe care ni le-au impus. Å¢ii persoana respectivÄƒ în
carantinÄƒ, iar dupÄƒ cele 14 zile, aceasta poate pÄƒrÄƒsi containerul, care se poate dezinfecta uÅŸor ÅŸi,

dacÄƒ este nevoie, intrÄƒ altcineva.?, ne-a declarat primarul CÄƒtÄƒlin TurturicÄƒ.
Conducerea DSP ArgeÅŸ: ?Åži în alte judeÅ£e s-au folosit containere!?

Directorul DSP ArgeÅŸ, Sorina HonÅ£aru, ne-a declarat cÄƒ acelea sunt condiÅ£iile impuse ÅŸi trebuie respectate, deoarec
oamenii aflaÅ£i în carantinÄƒ nu sunt sechestraÅ£i, sunt persoane sÄƒnÄƒtoase, aflate sub supraveghere.
?Containerele sunt folosite ÅŸi în alte judeÅ£e, nu pot sÄƒ mÄƒ pronunÅ£ dacÄƒ sunt sau nu improprii
pentru carantinÄƒ pânÄƒ nu le vedem ÅŸi inspectÄƒm. Din punctul meu de vedere, containerul trebuie sÄƒ
fie împrejmuit ÅŸi sÄƒ asigure toate facilitÄƒÅ£ile menÅ£ionate.?, ne-a declarat Sorina HonÅ£aru.
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