COMUNICAT
Primarul Comunei Glodeanu Sărat a convocat astăzi, 12 martie
2020, în ședință extraordinară, Comitetul Local pentru Situații de
Urgență al Comunei Glodeanu Sărat, pentru a analiza măsurile
suplimentare care trebuie luate pentru prevenirea răspândirii
cazurilor de gripă și pentru prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu
noul Coronavirus (COVID-19), în contextul situațiilor semnalate la
nivel internațional.
În acest sens, împreună cu factorii de răspundere de la nivelul comunei
Glodeanu Sărat, a fost analizat gradul de implementare a măsurilor stabilite
de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Buzău, adoptat
prin Hotărârea nr. 5/11 martie 2020.
Astfel, în completare, s-a stabilit diseminarea dinspre autoritarea locală
către unitățile de învățământ, cabinetele medicale, principalii operatori
economici etc., a setului de măsuri stabilite de Ministerul Sănătății, cu privire
la comportamentele care trebuie urmate în vederea prevenirii posibilelor
îmbolnăviri cu noul Coronavirus (COVID-19).
De asemenea, s-a stabilit crearea unui grup de lucru care să verifice
dotarea cu materiale igienico-sanitare corespunzătoare la nivel local și
diseminarea informațiilor către populație.
Astfel, Primăria va achiziționa dezinfectanți, precum și dispensere și
dozatoare cu material dezinfectant, pe care intenționează să le instaleze în
școli, grădinițe, Primărie etc.
În același context, operatorii economici din comuna Glodeanu Sărat vor
avea în vedere dotarea cu dezinfectanți și implementarea setului de măsuri
stabilite, respectiv evitarea aglomerării în incinta spațiilor comerciale,
afișarea la loc vizibil a materialelor cu caracter informativ furnizate de către
Primărie, DSP, Ministerul Sănătății și ISU.
Activitatea Primăriei Comunei Glodeanu Sărat se va desfășura
în condiții normale, Compartimentele de resort vor soluționa toate
cererile cetățenilor în timpul programului zilnic 8,00 – 16,00, cu
evitarea aglomerării.
În măsura în care este posibil, solicitările din partea
cetățenilor pot fi transmise și prin alte mijloace: email:
primaria.glodeanusarat@gmail.com, fax: 0238587702, poștă.
Plățile impozitelor și taxelor locale pot fi efectuate și cu cardul
la Compartimentul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale.
La ședința extraordinară au participat, alături de reprezentanții
autorității locale, reprezentați ai Școlii Gimnaziale Glodeanu Sărat, medicii de
familie, reprezentantul Postului de Poliție Glodeanu Sărat.

