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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,

În aceste vremuri în care țara 
noastră traversează o perioadă 
dificilă, dată fiind declararea 
pandemiei de coronavirus și 
creșterea continuă a numărului 
de îmbolnăviri, vreau să vă asigur 
că, la nivelul comunei noastre, 
facem tot ce este necesar pentru 
a aplica și metodele de prevenție 
și combatere a pandemiei. Venim 
în fața dumneavoastră cu un ziar 
informativ, în care veți găsi toate 
detaliile despre măsurile impuse 
odată cu epidemia de coronavirus, 
dar și informații legate de modul 
în care trebuie să ne protejăm, 
pentru a trece cu bine peste 
această perioadă.

Astfel, vreau să vă informez 
că s-au luat deja măsuri ferme 
pentru limitarea efectelor 
virusului COVID19. În cadrul 
Comitetului Local pentru Situații 
de Urgență s-au făcut toate 
demersurile pentru punerea în 
aplicare a măsurilor de prevenire a 
infecțiilor cu coronavirus. 

Nu în ultimul rând, fac apel 
la populația comunei noaste să dea 
dovadă de maturitate și înțelegere, 
iar  pentru orice situație de urgență 
să apeleze numerele de telefon 
puse la dispoziție de autorități. De 
asemenea, în cazul în care există 
persoane autoizolate la domiciliu 
sau care se află în carantină, sunt 
rugate să anunțe, pentru a putea 
primi ajutor din partea noastră 
în ceea aprovizionarea cu hrană, 
apă sau alte produse de strictă 
necesitate. 

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS
Ce este coronavirusul?
Coronavirusurile fac parte dintr-o familie 

numeroasa de viruşi, găsiţi atât la animale cât şi 
la oameni. Acest virus infectează omul, cauzând 
diverse boli, de la răceală comună la boli respiratorii 
severe, precum Sindromul Respirator din Orientul 
Mijlociu (MERS) şi Sindromul Respirator Acut 
Sever (SARS)

Descriere Coronavirus
„Noul” coronavirus (CoV) este o nouă tulpină 

de coronavirus care nu a fost identificată anterior 
la om. Acest nou tip de coronavirus, numit 2019-
nCoV, nu a fost detectat anterior, înainte ca focarul 
să fie raportat în Wuhan, China, în decembrie 
2019

Cât de periculos este?
Ca şi în cazul altor boli respiratorii, infecţia 

cu 2019-nCoV poate provoca simptome uşoare, 
inclusiv scurgeri nazale, dureri în gât, tuse şi 
febră. Se poate manifesta mai sever în cazul unor 
persoane şi poate duce la pneumonie sau dificultăţi 
de respiraţie. Persoanele în vârstă, cei cu afecţiuni 
medicale (diabet, inimă) sunt mai vulnerabile.

Cine este predispus la complicaţii severe ale 
bolii?

Deşi trebuie investigat mai amănunţit modul 
în care 2019-nCoV afectează oamenii, pana acum 
persoanele vârstnice şi cele care prezintă afecţiuni 
medicale preexistente (diabet, boli de inima) par 
să fie mai expuse riscului de a dezvolta boli severe.

Cum se răspândește virusul?
Noul Coronavirus este un virus respirator 

care se răspândeşte în primul rând prin contactul 
cu o persoană infectată prin inhalarea unor 
particule provenite din tuse, strănut, picături de 
salivă, secreţii nazale. Este importantă exersarea 
unei igiene respiratorii bune. De exemplu, când 
strănutaţi sau tuşiţi, apropiaţi gura de partea 
inferioară a cotului sau folosiţi şervetele pe care 
aruncati-le imediat la coşul de gunoi. Spălaţi-vă cât 
mai des pe mâini şi folosiţi geluri antibacteriene pe 
bază de alcool.

Care este diferenţa dintre boala cauzata de 
2019-nCoV şi o răceală/gripă?

Persoanele infectate cu 2019-nCoV sau 
persoanele răcite sau gripate, dezvoltă de obicei 
simptome respiratorii precum tusea, febra, secreţii 
nazale. Chiar dacă multe dintre simptome sunt 
asemănătoare, acestea sunt cauzate de viruşi 
diferiţi. Este dificil să se identifice boala doar pe 
baza simptomelor. De aceea testele de laborator 
sunt necesare pentru a confirma dacă cineva este 
infectat cu acest nou tip de virus.

Cât este perioada de incubaţie a virusului?
Perioada de incubaţie este perioada dintre 

momentul infectării şi debutul simptomelor 

clinice ale bolii. Estimările curente ale perioadei 
de incubaţie variază între 1-12.5 zile, cu estimări 
mediane de 5-6 zile. Aceste estimări vor fi 
perfecţionate pe măsură ce vor fi disponibile mai 
multe date.

Se poate ca 2019-nCoV să fie contractat 
de la o persoană infectată, dar care nu prezintă 
simptome?

Conform rapoartelor recente este posibil ca 
persoanele infectate să fie infecţioase înainte de a 
prezenta simptome semnificative. Pe baza datelor 
disponibile în prezent, persoanele care prezintă 
simptome cauzează răspândirea nCoV

Se poate transmite 2019-nCoV de la om la 
om?

Da. 2019-nCov provoacă boli respiratorii şi 
poate fi transmis de la o persoană la alta, de obicei 
după un contact strâns cu o persoană infectată

Cine poate contracta acest tip de virus?
Persoanele care trăiesc sau călătoresc într-o 

zonă în care circulă virusul 2019-nCoV pot 
prezenta risc de infecţie.

Asistenţii medicali care îngrijesc persoanele 
bolnave prezintă un risc mai mare şi trebuie să 
se protejeze apelând la proceduri adecvate de 
prevenire şi control al infecţiilor
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Măsuri împotriva răspândirii coronavirusului 
impuse prin Ordonanțe Militare

Au fost luate măsuri de protecție 
a populației și pentru limitarea 
răspândirii îmbolnăvirilor cu 
coronavirus, la nivelul întregii 
țări, prin mai multe Ordonanțe 
Militare

Cele mai importante măsuri: 
- Suspendarea temporară a 

activității în cabinetele de medicină 
dentară, cu excepția urgențelor. 

- Regimul deplasărilor în afara 
locuinței, atât pe timpul zilei, cât 
și noaptea. De miercuri, 26 martie, 
se interzice circulația tuturor 
persoanelor în afara locuinței, 
gospodăriei, cu următoarele excepții:

• deplasarea în interes 
profesional, asigurarea de bunuri 
pentru necesitățile de bază ale 
persoanelor și animalelor de 
companie domestice, precum 
și bunuri necesare desfășurării 
activității profesionale,

• asistență medicală care nu 
poate fi amânată,

• îngrijire copil,
• asistență persoane vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilități,
• deplasări scurte în apropierea 

locuinței pentru activitate fizică
• donarea de sânge, deplasarea 

în scopt de voluntariat,
• deplasarea pentru activități 

agricole sau a producătorilor 
agricoli pentru comercializarea 
produselor,

Circulația persoanelor care 
au împlinit vârsta de 65 de ani în 
afara locuinței este permisă numai 
într-un interval orar între 11 - 13, 
strict pentru următoarele motive:

• asigurarea de bunuri pentru 
necesitățile de bază ale persoanelor 
și animalelor de companie 
domestic,

• asistență medicală care nu 
poate fi amânată, îngrijirea unui 
minor,

• asistența altor persoane 
vârstnice bolnave sau cu 
dizabilități,

• deplasări scurte în apropierea 
locuinței legate de activitate fizică 
individuală,

Circulația persoanelor peste 
65 de ani este permisă și în afara 
acestui interval, dacă se face 
în interes professional, pentru 
activități agricole sau pentru 
rezolvarea unor situații ce țin de 
urgențe medicale(urmarea de 
tratamente medicale, eliberarea 
de rețete medicale, programări 
medicale).

Pentru verificarea motivului 
deplasării, angajații prezintă 
legitimația de serviciu, sau 
adeverința de la angajator. Poliția 
va accepta adeverință fără ștampilă.

Persoanele fizice autorizate, 
membrii întreprinderilor 
familiale, liber-profesioniștii și 
persoanele care practică activități 
agricole prezintă o declarație pe 
proprie răspundere completată în 
prealabil. Declarațiile pe proprie 
răspundere cuprind nume, 
prenume, data nașterii, motivul, 
locul deplasării, data, semnătura. 
Adeverința de la angajator sau 
declarația pot fi prezentate și prin 
intermediul telefonului, tabletei 
etc

- Persoanele izolate la 
domiciliu, ca măsură de prevenire 
a răspândirii COVID-19, care 
părăsesc locația în care acestea 
au fost plasate, fără aprobarea 
autorităților competente, sunt 
considerate persoane cu risc 

crescut de contagiozitate și sunt 
conduse de forțele de ordine 
publică și plasate în carantină 
instituționalizată, sub pază.

- Persoanele carantinate, ca 
măsură de prevenire a răspândirii 
COVID-19, care părăsesc locația 
în care acestea au fost plasate, 
fără aprobarea autorităților 
competente, sunt carantinate 
pentru o nouă perioadă de 14 
zile, urmând să suporte toate 
cheltuielile provocate de această 
situație.

- Se pot oficia slujbe în 
lăcașurile de cult, de către slujitorii 
bisericești/religioși, fără accesul 
publicului, slujbele putând fi 
transmise în mass-media sau 
online.

- Se pot oficia acte liturgice/
religioase cu caracter privat (botez, 
cununii, înmormântări), la care pot 
participa maximum 8 persoane, 
cât și împărtășirea credincioșilor 
bolnavi la domiciliul acestora.
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TAXELE ȘI IMPOZITELE SE POT PLĂTI CU REDUCERE PÂNĂ ÎN IUNIE

MESAJUL PRIMĂRIEI LOVRIN 

TELVERDE pentru cei care vor să afle informații despre coronavirus

STIMAȚI CETĂȚENI!
Primăria comunei Lovrin vă recomandă respectarea 

următoarelor măsuri:
- persoanele care revin în țară din zone contaminate 

sunt obligate să-și anunțe prezența pe raza comunei și să 
rămână în izolare la domiciliu;

- respectați normele de igienă privind spălatul 
mâinilor, al feței și purtarea măștilor și mânușilor de 
protecție;

- evitați deplasările nejustificate și aglomerația din 
zonele publice;

- rămâneți pe cât posibil la domiciliu;
- evitați contactul cu persoanele care prezintă afecțiuni 

ale căilor respiratorii;

- nu faceți stocuri nejustificate de produse alimentare;
- apelați serviciul de urgență 112 în caz de nevoie;
NOI SUNTEM LA SERVICIU PENTRU VOI,
VOI STAȚI ACASĂ PENTRU NOI!

Institutul Naţional de Sănătate Publică, aflat în 
subordinea Ministerului Sănătăţii, pune la dispoziţie 
linia TELVERDE destinată cetăţenilor care doresc să 
obţină informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul 
COVID – 19 (coronavirus).

Cetăţenii care doresc informaţii despre situaţiile 
legate de COVID – 19 pot apela numărul 0800800358.

Românii sunt rugaţi să apeleze numărul unic de 
urgenţă 112 doar pentru situaţii de urgenţă, iar pentru 
solicitarea de informaţii să apeleze linia TELVERDE.

Programul de funcţionare al liniei verde este zilnic, 
între orele 08.00 şi 23.00, inclusiv în zilele de sâmbătă şi 
duminică.

La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii 
despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi de 
prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita 
preventivă.

În cazul în care sunt suspiciuni asupra unor persoane 
care ar fi contactat virusul, aceste situaţii trebuie anunţate 
la numărul unic de urgenţă 112.

Având în vedere starea de urgență decretată de președintele 

Klaus Iohannis, Executivul a luat mai multe măsuri pentru 

sprijinirea economică a populației și a societăților comerciale. 

Astfel, s-a stabilit prelungirea perioadei în care contribuabilii își pot 

plăti taxele și impozitele locale cu bonificație.  Noul  termen de 

plată al dărilor este 30 iunie, dată până la care cetățenii beneficiază 

de o reducere de 10%.
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Măsuri obligatorii de protecție 
împotriva noului Coronavirus 

(COVID-19)
 Nu ieșiți din casă decât dacă este absolut necesar;
 Rămâneți acasă dacă aveți peste 65 de ani;
 Spălați-vă des pe mâini și întotdeauna imediat ce 

reveniți acasă;
 Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile 

neigienizate;
 Evitați contactul direct, mențineți cel puțin 2 metri 

față de ceilalți;
 Nu puneți mâna pe suprafețe atinse frecvent și de alte 

persoane.

Fermierii, în prima linie de luptă pentru supravieţuirea noastră!
Aşa cum personalul medical luptă în prima linie 

pentru a stopa pandemia de coronavirus şi-a limita 
efectele dezastrului şi agricultorul român devine unul 
dintre temerarii, eroii acestor vremuri dramatice de 
care avem nevoie.

Încă de la începutul crizei, Comisia Europeană a 
făcut cunoscute măsurile adoptate menite să sprijine 
sectorul agroalimentar, subliinind că atunci când va fi 
necesar, vor fi luate măsuri suplimentare.  

În primul rând, trebuie menţionată că în această 
perioadă dificilă prelungirea cu o lună de zile a perioadei 
de depunere a cererilor de plată în cadrul PAC, termenul-
limită fiind 15 iunie 2020 şi nu 15 mai.

Apoi, ajutoare de stat mai mari. Conform noului 
Cadru temporar pentru ajutoare de stat, fermierii pot 
beneficia de un ajutor maxim de 100.000 euro/fermă, 
în timp ce societăţile de prelucrare şi de comercializare 
a alimentelor pot solicita un sprijin financiar de 
maximum 800.000 euro.

De asemenea, aceste măsuri pot fi completate de ajutoare 
de minimis pentru agricultură acordate de guvernele 
naţionale, fără a fi abrobate de Comisia Europeană.  

Plafonul acestora ajutoare naţionale a fost majorat 
la 20.000 euro, iar în unele cazuri până la pragul de 25 
000 euro.

Ca urmare, în temeiul cadrului temporar, sprijinul 
naţional total care poate fi acordat unei ferme se ridică 
la 120.000 euro sau 125 000 euro.

Este necesar ca Ministerul Agriculturii să elaboreze 
proiectele de acte normative cu normele de aplicare cât 
mai urgent, şi să fie aprobate de Executiv, dat fiind 
starea de urgenţă în care se află ţara şi agricultura 
românească.


