Prefectul s-a Ã®ntÃ¢nit cu È™efii Dacia: â€œNumÄƒrul ca
pozitive nu este Ã®ngrijorÄƒtorâ€•
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Dintr-un comunicat de presÄƒ aflÄƒm cÄƒ Prefectul Emanuel Soare a participat joi la o întâlnire cu cei din
conducerea uzinei Dacia, în contextul în care în judeÈ› se fac verificÄƒri privind respectarea mÄƒsurilor de
prevenire a rÄƒspândirii virusului SARS-CoV-2 de cÄƒtre agenÈ›ii economici.

Întâlnirea a avut loc în condiÈ›iile în care, în spaÈ›iul public, se vehiculau informaÈ›ii conform cÄƒrora foa
mulÈ›i angajaÈ›i ai uzinei ar fi infectaÈ›i cu noul coronavirus.
ReprezentanÈ›ii Dacia i-au prezentat prefectului situaÈ›ia epidemiologicÄƒ de la nivelul fabricilor, precum
mÄƒsurile care s-au luat.

NumÄƒrul angajaÈ›ilor Dacia infectaÈ›i cu virusul SARS-CoV-2 este mic, situaÈ›ia fiind monitorizatÄƒ ate
cÄƒtre DSP ArgeÈ™.

?Am constatat profesionalismul cu care conducerea uzinei Dacia trateazÄƒ problema punerii în practicÄƒ È
a verificÄƒrii permanente a mÄƒsurilor de prevenire a rÄƒspândirii acestui virus. Uzina Dacia este un exem
de bune practici în domeniul identificÄƒrii de mÄƒsuri eficiente de prevenire a rÄƒspândirii virusului SARS
2 È™i poate fi un model de urmat pentru alÈ›i agenÈ›i economici È™i instituÈ›ii din È›arÄƒ.
MÄƒsurile de prevenire sunt impecabile, se verificÄƒ permanent respectarea lor, se analizeazÄƒ situaÈ›iile
apÄƒrute È™i sunt cÄƒutate permanent soluÈ›ii noi. Nu existÄƒ focare importante în cadrul uzinei, majorit
cazurilor neavând legÄƒturÄƒ între ele, putând fi puse, cel mai probabil, pe seama rÄƒspândirii comunitare
virusului.
NumÄƒrul cazurilor pozitive nu este îngrijorÄƒtor È™i nu se situeazÄƒ la nivelul celor vehiculate în mass-m
locale. Au fost discutate modalitÄƒÈ›i de eficientizare a mÄƒsurilor de prevenire care trebuie avute în veder
atât în interiorul fabricilor, cât È™i în exteriorul acestora, în spaÈ›iile în care se organizeazÄƒ transportul
lucrÄƒtorilor, pentru evitarea aglomerÄƒrilor, pÄƒstrarea distanÈ›ei fizice.
DirecÈ›ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ este în contact permanent cu conducerea È™i medicii uzinei Dacia, situ
fiind monitorizatÄƒ constant. Am reiterat importanÈ›a intensificÄƒrii campaniilor de conÈ™tientizare a tut
lucrÄƒtorilor cu privire la respectarea, cu stricteÈ›e, a tuturor mÄƒsurilor de prevenire, atât în timpul
programului de lucru, cât È™i în timpul liber, evitându-se, cu orice preÈ›, expunerea inutilÄƒ la riscuri
, a declarat prefectul Emanuel Soare dupÄƒ întâlnire.
suplimentare de infecÈ›ie cu virusul SARS-CoV-2?

