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Ca urmare a faptului ca inciden?a cazurilor COVID-19 in Municipiul Focsani a depasit 3 cazuri/1.000 locuitori, Primaria Municipiului
informare a agen?ilor economici in legatura cu restric?iile impuse de Comitetul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?a (CJSU) Vrance
stabilirea/mentinerea unor masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei.
In acest sens, Hotararea nr. 190 din 16.11.2020 a CJSU Vrancea, privind stabilirea/mentinerea unor masuri pentru prevenirea si com
fost distribuita catre un numar de aproximativ 200 agen?i economici, care desfasoara activita?i de alimenta?ie publica sau de?in sa
De asemenea, Primaria Municipiului Focsani va demara inca o campanie de informare a ceta?enilor cu privirie la principalele masur
pandemiei de COVID-19 prin afisarea acestora in pie?e, locuri publice si mijloace de transport in comun.
Nu in ultimul rand, prin sistemul de alarmare a popula?iei din Municipiul Focsani va fi transmis, de 2 ori pe zi (la orele 10.00 si 16.00
masurile pe care ceta?enii din Focsani au obliga?ia sa le respecte, in vederea limitarii pandemiei.
Primarul Municipiului Focsani face un apel public la agen?ii economici, dar si la ceta?enii Municipiului Focsani sa respecte regulile s
pentru Situa?ii de Urgen?a (CJSU) Vrancea pentru a putea gestiona cat mai bine aceasta situa?ie de criza, in asa fel incat numarul
creasca.
Reamintim agen?ilor economici ca, pe o perioada de 14 zile, se stabilesc urmatoarele masuri:
(1) Organizarea si desfasurarea activita?ii in cadrul cinematografelor, institu?iilor de spectacole si/sau concerte sunt interzise.
(2) Organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in in aer liber, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private
sunt interzise.
(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activita?i de preparare, comercializare si consum al produselor a
alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa.
(4) Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unita?i de cazare este permisa doar pentr
acestor unita?i.
(5) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licen?ia?i in domeniul jocurilor de noroc este interzisa.
In ceea ce priveste ceta?enii Municipiului Focsani, reamintim ca acestia au urmatoarele obliga?ii:
- Sa poarte masca de protec?ie cat sa acopere nasul si gura atat in spa?iile inchise cat si in cele deschise, in afara locuin?ei.
- Sa nu iasa din case intre orele 23.00 - 05.00, decat in caz de urgen?e sau la serviciu.
- Sa pastreze distan?a la cumparaturi, in pia?a, la plata facturilor, utilita?ilor, in mijloacele de transport.
- Sa evite adunarile si locurile aglomerate.
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