
 

 

Măsuri dispuse pentru limitarea efectelor răspândirii Coronavirus 

(COVID-19) 

- măsurii de dezinfecție zilnica a spațiilor aflate în piața publica a orașului Costești  , începând cu 

data de 12.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția 

situației la nivel național. 

- Direcția de Asistență Socială   va monitoriza suplimentar toate persoanele vulnerabile din 

evidență, le va identifica cu prioritate pe cele cu vârsta peste 65 de ani și le va oferi, la nevoie, 

servicii de aprovizionare cu alimente, produse de igienă etc.   

- suspendarea activității ”Centrului de zi pentru persoane vârstnice”   din cadrul Direcției de 

Asistență Socială. 

- începând cu data de 12.03.2020 și până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, în 

funcție de evoluția situației la nivel național, toate echipamentele și mobilierul urban din toate 

spațiile de joacă pentru copii, precum și aparatele de fitness din parcurile situate pe raza orașului 

Costești vor fi dezinfectate zilnic.  

- aprobarea restricționării activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și 

divertisment, în spații închise cu participarea a peste 100 de persoane, până în data de 31.03.2020, 

cu posibilitate de prelungire. 

- până la data de 31.03.2020, luarea măsurii de limitare a adunărilor publice la un număr de maxim 

1000 persoane, iar pentru adunările publice cu un număr mai mic de 1000 de persoane, măsura 

va fi adoptată la nivel local de către Comisia de avizare a manifestărilor publice pentru fiecare 

eveniment în parte pe baza unei analize a riscurilor și a tipurilor de activități, cu avizul prealabil 

al Direcției de Sănătate Publică (DSP). Se exceptează de la emiterea avizului DSP evenimentele 

cu un număr maxim de 200 participanți. Aceste măsuri se pot prelungi și după data de 

31.03.2020, în funcție de evoluția situației la nivel național; 

- personalul de paza va permite, accesul persoanelor la serviciile  impozite si taxe locale, Registrul 

Agricol si de evidenta a persoanei, in mod organizat și în numar de maxim doua persoane. 

- Personalul de îngrijire al instituției va dezifecta în mod repetat cu substanțe biocide căile de acces 

în instituție, grupurile sanitare, balustradele, mânerele ușilor, lambriuri etc. 
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