Preelungirea măssurii de caran
ntinare zonală pentru unittatea adminisstrativ-teritorrială Recea
Preeședintele Coomitetului Jud
dețean pentruu Situații de Urgență
U
Marramureș, preffectul Nicolae-Silviu Unggur, a declaraat
că s-a
s primit Orrdinul Șefului Departamenntului pentruu Situații de Urgență,
U
Secrretar de Stat Dr. Raed Araafat de
prelungire a măăsurii de caran
ntinare zonallă pentru com
muna Recea, cu localitățille aparținătoaare Recea, Mocira,
M
Lăpușșel,
Săssar și Bozântaa Mică. Aceaasta va intra în
î vigoare dee mâine, 1 maartie a.c., înccepând cu oraa 08.00, pentrru o perioadăă
de 7 zile. Restriicțiile impusee și măsurile care trebuie respectate dee către locuittorii localitățiii, dar și de către
c
cetățeniii
caree vor tranzitaa unitatea adm
ministrativ-teeritorială caraantinată zonaal sunt aceleaași care au foost stabilite annterior. Alte
măssuri pentru prevenirea
p
și combaterea
c
r
răspândirii
SA
ARS-CoV-2, precum și pentru
p
soluțioonarea unor probleme
p
deoosebite pe perrioada caranttinei vor fi sttabilite prin Centrul
C
Județțean de Coorddonare și Conducere a Inttervenției, a
maii adăugat preefectul de Maaramureș.Măăsurile dispusse includ:
i
interzicerea
i
intrării/ieșirii
i din unitateaa administratiiv-teritorială carantinate prin
p alte zonee și căi de acces decât celle
desschise circulaației publice de
d pe drumurrile naționalee, județene, comunale și forestiere;
f
i
interzicerea
c
circulației
și staționarea înn spații publiice a persoannelor, cu exceepția motivellor bine justifficate, în bazza
decclarației pe prropria răspun
ndere, legitim
mației de servviciu sau a addeverinței elibberate de anggajator;
s va procedaa la identificaarea tuturor persoanelor
se
p
c domiciliull, reședința ori adresa decclarată în unittatea
cu
adm
ministrativ-teeritorială, resp
pectiv la intrroducerea aceestora în bazeele de date deedicate;
s va limita la
se
l maximum deplasarea persoanelor
p
șii se va monittoriza permannent respectaarea acestei măsuri.
m
i
ieșirea
persoaanelor din lo
ocuință este permisă
p
doar pe bază de declarație
d
pe propria
p
răspuundere, legitimație de
servviciu sau adeeverință elibeerată de angajjator, după caz;
s interzice înn intervalul orar
se
o 6,00-22,,00, în interioorul localitățiilor carantinaate zonal circculația tuturorr persoanelorr în
afarra locuinței/ggospodăriei, cu următoareele excepții:
a) deplasarea
d
înn interes profeesional, incluusiv între locuuință/gospoddărie și locul//locurile de desfășurare
d
a activității
proofesionale și înapoi;
î
b) deplasarea
d
peentru asiguraarea de bunurri care acoperră necesitățile de bază alee persoanelorr, precum și bunuri
b
necesaare
dessfășurării actiivității professionale;
c) deplasarea
d
peentru asistențță medicală care
c nu poate fi amânată și
ș nici realizaată de la distaanță;
d) deplasările
d
sccurte, în apro
opierea locuinnței/gospodăriei, legate de
d activitatea fizică individduală a persooanelor (cu
exccluderea oricăăror activități sportive de echipă);
e) deplasarea
d
înn scopul donăării de sânge//plasmă la cenntrele de trannsfuzie sanguuină;
f) deplasarea
d
în scop umanittar sau de volluntariat;
g) deplasarea
d
peentru realizarrea de activități agricole;
h) deplasarea
d
prroducătorilorr agricoli penntru comerciaalizarea de prroduse agroallimentare;
i) înngrijirea sau administrareea unei proprrietăți din altăă localitate;
j) participarea
p
laa programe sau
s procedurii în centrele de
d tratament;;
k) pentru
p
achiziiția, service-u
ul, efectuareaa ITP sau altee operațiuni de
d întrețineree a vehiculeloor, activități care
c nu pot fi
efecctuate în locaalitatea de do
omiciliu;
l) eliberarea
e
de documente necesare
n
penttru obținerea unor drepturri prevăzute de
d lege;
m) alte motive justificative
j
precum:
p
îngrrijirea/însoțireea copiilor/m
membrilor de familie; îngrrijirea unei/unnui rude/afinn
sauu persoane afl
flate în întrețiinere, asistennța persoaneloor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităăți ori deces al
a unui membbru
de familie;
f
n) participarea
p
l activități reeligioase;
la
o) deplasări
d
ale persoanelor care sunt în tranzit
t
sau effectuează călătorii al căroor interval se suprapune cuu perioada
inteerdicției, cum
m ar fi cele effectuate cu trrenul, avionul, autocare saau alte mijloaace de transpport persoanee și care poatee fi
dovvedit prin bileet sau oricaree altă modalitate de achitaare a datorieii;
p) deplasări
d
ale persoanelor pentru adminnistrare de vaaccin împotriiva SARS-CooV-2;
î și din zonaa carantinată se permite inntrarea/ieșireea pentru:
în
a) transportul
t
dee marfă, indiferent de natuura acestuia, al materiilorr prime și ressurselor neceesare desfășurrării
actiivităților economice în localitățile carantinate, preccum și aprovvizionarea poopulației;

b) persoanele
p
caare nu locuiesc în zona caarantinată darr care desfășooară activitățți economice sau în domeeniul apărării,
orddinii publice, securității naaționale, saniitare, veterinaare, situațiiloor de urgență, administrațției publice loocale, asistennței
și protecției
p
socciale, judiciarre, serviciilorr de utilitate publică,
p
agricculturii, alim
mentației publlice, comuniccațiilor și
trannsporturilor;
c) persoanele
p
caare locuiesc în
î zonele caraantinate și deesfășoară actiivitatea profeesională în affara zonelor carantinate;
c
d) persoanele
p
caare realizeazăă activități aggricole sau peentru comerccializarea de produse agrooalimentare;
e) deplasarea
d
diin alte motivee justificate, precum
p
îngriijirea/însoțireea copiilor/m
membrilor de familie, îngrrijirea unei/unnui
rudde/afin sau a unei
u persoane aflate în întreținere, asistența persoaanelor vârstniice, bolnave sau cu dizabbilități, decesuul
unuui membru dee familie;
f) deplasarea
d
peentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizattă de la distaanță;
g) urgențe
u
mediicale.
p
pentru
verificcarea motivu
ului deplasăriii în interes profesional,
p
p
persoanele
suunt obligate săă prezinte, laa cererea
perrsonalului auttorităților abiilitate, legitim
mația de servviciu, adeveriința eliberatăă de angajatorr sau o declarrație pe propria
răsppundere.
p
pentru
verificcarea motivu
ului deplasăriii în interes personal,
p
perssoanele sunt obligate
o
să prezinte, la ceererea
perrsonalului auttorităților abiilitate, o decllarație pe proopria răspunddere, complettată în prealaabil.
e permisă tranzitarea zona
este
z
carantinnată pentru ceetățenii care nu
n au domiciiliul pe raza acestora,
a
fiinnd interzisă
oprrirea/staționarrea în localitate.
s
slujbele
religgioase cu caraacter colectivv se pot oficia în lăcașurille de cult, fărră accesul puublicului, putâând fi transm
mise
în mass-media
m
s online.
sau
s
slujbele
religgioase cu caraacter privat (botezuri, cunnunii, înmorm
mântări) se pot oficia în lăăcașurile de cult,
c
cu
parrticiparea a maximum
m
16 persoane (nuumărul ce incclude și persooanele care oficiază slujbaa religioasă)..
s permite acccesul credin
se
ncioșilor în lăăcașurile de cult
c pentru ruugăciuni cu caaracter indiviidual, astfel încât
î
să fie
asiggurată o suprrafață minimăă de 4 mp peentru fiecare persoană
p
și o distanță de minimum 2 m între persooane.
s
slujbele
religgioase care see vor oficia înn aer liber see vor desfășurra cu mențineerea distanțeii de 1,5 m înntre persoane..
î zona caranntinată sunt in
în
nterzise urmăătoarele activvități:
a) organizarea
o
d evenimentte private (nuunți, botezuri, mese festivve etc.) în spaații închise și deschise;
de
b) organizarea
o
d evenimentte și/sau activvități private pentru copii în spații închhise, cum ar fi locuri de joacă, spații dde
de
tip after-school etc.;
c) activitatea
a
cuu publicul a operatorilor
o
economici carre desfășoarăă activități dee preparare, comercializar
c
re și consum al
prooduselor alim
mentare și/sau
u băuturilor alcoolice și neealcoolice, dee tipul restauurantelor și caafenelelor, innclusiv al
teraaselor, în inteeriorul și exteeriorul clădirrilor (se pot comercializa
c
produse alim
mentare în reggim catering - livrare la
dom
miciliu);
d) activitatea
a
cuu publicul a operatorilor
o
e
economici
liccențiați în dom
meniul jocurrilor de norocc, indiferent de
d locațiile
ampplasate - cu excepția
e
celo
or care comerrcializează biilete de tip LO
OTO, pariurii și lozuri, coonform adresei INSP nr.
199941/2020 și a Hotărârii CN
NSU nr.60/22020;
e) activitatea
a
cuu publicul a sttructurilor dee primire turiistice, cu exccepția cazării persoanelor care efectueaază deplasării în
inteeres profesionnal;
f) organizarea
o
și desfășurareea activitățiloor de tipul speectacolelor șii/sau concerttelor;
g) organizarea
o
ș desfășurareea activitățiloor culturale, științifice,
și
ș
arttistice sau dee divertismennt în spații încchise sau
desschise;
h) toate
t
activitățțile și compeetițiile sportivve, individuaale sau colective, care se desfășoară
d
înn spații închisse sau deschise,
cu excepția
e
celoor profesionisste organizate de federațiiile de profil.
o
operatorii
ecoonomici publici și privații care desfășooară activități de transporrt persoane șii care tranziteează zona
caraantinată vor putea
p
efectuaa opriri în staațiile proprii pentru
p
urcareea sau coborâârea călătorillor. Activitatea acestora sse
va desfășura
d
priin ocuparea a 50% din loccurile existennte pe scaun în
î fiecare vehhicul și cu reespectarea noormelor de
prootecție sanitarră stabilite în
n perioadă stăării de alertă pentru
p
preveenirea răspânddirii SARS-C
CoV-2;
c
cursurile
de învățământ
î
se vor desfășuura doar în siistem online.

