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În urma Ședinței de îndată a Consiliului Local al Muncipiului Sighetu Marmației care a avut loc
astăzi 12.03.2020, ora 1430, primarul municipiului a convocat Comitetul Local pentru Situații de
Urgență al Municipiului Sighetu Marmației. În cadrul întrunirii a fost pusă în discuție propunerea
consilierului local Nicolae Iuga de a limita/reduce programul de funcționare a cafenelelor,
barurilor, sălilor de jocuri și spațiilor de joacă pentru copii până la ora 1800 pe perioada
epidemiei de coronavirus Covid-19. Prin Hotărârea nr.2 din 12.03.2020 se înaintează
propunerea consilierului local Nicolae Iuga, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Maramureș, urmând ca acesta să dispună măsurile legale ce se impun. Persoanele aflate în
izolare în centrul de carantină din municipiul Sighetu Marmației, sub monitorizarea directă a
Direcției de Sănătate Publică Maramureș nu prezintă manifestări clinice ale bolii. În cursul zilei
de ieri, cu sprijinul medicului specialist în boli infecțioase Erika Șofron au fost prelevate probe și
trimise spre analiză la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca. Asistenta medicală
Mihaela Iuliana Codrea, cadru medical al Spitalului Municipal Sighetu Marmației, a asigurat
voluntar asistență medicală persoanelor carantinate. Totodată, persoanele aflate în izolare în
centru beneficiază de trei mese calde pe zi, pachete cu produse de igienă, iar copiilor li se
asigură lapte praf, scutece și produse de igienă specifice. Pentru îndeplinirea măsurilor de
pregătire în vederea menținerii siguranței și sănătății cetățenilor din municipiu , în cadrul
Ședinței de îndată a Consiliului Local al Muncipiului Sighetu Marmației s-a alocat suma de
100.000 lei. Rugăm cetățenii să se informeze permanent și să ia în considerare doar informațiile
verificate prin surse oficiale și să respecte recomandările autorităților referitoare la prevenirea
răspândirii virusului.
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