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COMUNICAT 

 

Având în vedere ritmul accelerat cu care se propagă epidemia/pandemia de 

Coronavirus (COVID-19) precum și măsurile dispuse prin hotărârile Comitetului 

Național pentru Situații Speciale valabile la nivel național și ordinele prefectului 

județului Timiș cu privire la unele măsuri și recomandări la nivel județean, 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Tormac, întrunit în ședință 

extraordinară în data de 11 martie 2020 ora 16.30, 

 

HOTĂREȘTE 

 

1. Se suspendă organizarea târgului săptămânal din piața centrală a comunei 

Tormac pe perioada 12 – 31 martie 2020; 

2. Se suspendă închirierea căminelor culturale de pe raza comunei Tormac pe 

perioada 12 – 31 martie 2020, indiferent de evenimentul programat și de 

numărul de participanți; 

 

Totodată, având în vedere numărul mare de navetiști spre și din mediul urban, 

precum și numărul mare de copii/elevi din comunitate în urma suspendării 

cursurilor, Comisia Locală pentru Situații de Urgență emite următoarele: 

 

RECOMANDĂRI 

 

1. Sistarea desfășurării tuturor evenimentelor publice sau private, în incinte 

sau în aer liber, indiferent de numărul de participanți, până la data de 31 

martie 2020; 

2. Agenții economici, în special unitățile de alimentație publică (magazine 

alimentare, baruri, restaurante) sunt rugați să: 



- se doteze, în limita posibilităților și să utilizeze preșuri cu dezinfectant la 

intrarea în incintă; 

- să pună la dispoziția clienților soluții dezinfectante pentru mâini și/sau 

șervețele dezinfectante; 

- să dezinfecteze la intervale regulate de timp 2-3 ore pardoselile, tejghelele, 

mesele, scaunele, clanțele ușilor, toaletele, aparatele de jocuri de noroc și 

orice alte dispozitive, aparate și mobilier cu care intră în contact clienții; 

- unităților care deservesc băuturi li se recomandă utilizarea pe cât posibil 

a paharelor de unică folosință, iar în lipsa acestora, spălarea paharelor să se 

facă cu rigurozitate; 

3. Transportatorilor care operează și pe teritoriul comunei Tormac în activitatea 

de transport de persoane regulat și ocazional li se recomandă, după debarcarea 

totală la capătul curselor: 

- dezinfectarea mânerelor, barelor de susținere și sprijin, a geamurilor și a tuturor 

suprafețelor cu care pot veni în contact călătorii; 

4. Călătorilor, dar în special navetiștilor le recomandăm să-și schimbe imediat 

îmbrăcămintea și să se spele riguros pe mâini înainte de a lua contact cu ceilalți 

membrii ai familiei, în special cu copiii și bătrânii; 

5. Evitarea pe cât posibil a deplasărilor în mediul urban, deoarece riscul de intrare 

în contact cu persoane purtătoare ale virusului este mult mai ridicat în aglomerări; 

6. Încercați pe cât posibil să rețineți copii și vârstnicii în izolare la domiciliu, iar 

dacă aveți în vecini, sau cunoașteți persoane cu o vârstă înaintată care nu au 

aparținători , încercați să-i ajutați în procurarea celor strict necesare cu scopul de 

a limita accesul lor în zonele mai frecventate.  

Pe lângă toate acestea, vă mai recomandăm să urmăriți și să respectați toate 

măsurile impuse de către autorități, iar în cazul în care aveți simptome de gripă, 

sau aveți cunoștință de persoane care s-au întors din zonele afectate dar nu au fost 

izolate la domiciliu să sunați la numerele de telefon: 

0800 800 358 sau 0728 885 726 

 

PENTRU SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA VIEȚII NOASTRE ȘI A CELOR DIN 

JUR VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI ACESTE RECOMANDĂRI! 

 

Csáki Karol-Ion-Lucian 

președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Tormac 


