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Ce rămâne interzis şi ce se schimbă începând cu data de vineri, 15 mai

Relaxare cu măsură
urmare din pagina 1
Deplasarea persoanelor în
afara localităților este permisă și în următoarele situații:
în interes profesional, inclusiv
între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare
a activității profesionale și
înapoi; în scop umanitar sau
de voluntariat; realizarea de
activități agricole; pentru
comercializarea de produse
agroalimentare de către producătorii agricoli; îngrijirea sau
administrarea unei proprietăți
din altă localitate; eliberarea
de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
participarea la programe sau
proceduri în centrele de tratament; din alte motive justificate, precum: − îngrijirea/
însoțirea copiilor/membrilor
de familie; − îngrijirea unei
rude/afin sau persoană aflată
în întreținere; − asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau
cu dizabilități; − deces al unui
membru de familie.
Va fi menținută interzicerea
deplasării persoanelor în afara
localităților.

La cabinetele dentare

Tot din 15 mai va fi permisă relaurea activității în
cabinetele de medicină dentară, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a
răspândirii infecțiilor Vor fi
permise în anumite condiții
asigurarea asistenței medicale ambulatorii, cu condiția
organizării activității astfel încât consultațiile să fie
efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea
staționării pacienților în zonele de așteptare. Accesul către
cabinetele de consultații se
realizează doar după realizarea triajului epidemiologic, iar
pentru pacienții cu temperatura de peste 37,0 și/sau simptome de viroză respiratorie se va
aloca un spațiu dedicat consultului. Utilizarea echipamentelor individuale de protecției

A devenit lege

Oradea, staţiune
turistică de interes
naţional

Zona centrală a municipiului Oradea a
fost declarată joi, 7 mai, prin Hotărâre de
Guvern, staţiune turistică de interes naţional la propunerea Ministerului Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri. Acest areal
cuprinde tot centrul istoric, resursele cu apă
geotermală şi malurile Crişului Repede, estimată la 20% din suprafaţa oraşului.

este obligatorie la toate procedurile medicale efectuate.

Nunţi, botezuri,
restaurante, muzee

Sunt permise activitățile organizate de slujitorii cultelor
religioase în locașurile de cult,
fără participarea credincioșilor
sau practicile și ritualurile cu
caracter privat - botezuri, cununii, înmormântări - cu participarea a cel mult 16 persoane.
Alte activități permise sunt
cele de îngrijire personală care
se desfășoară în spațiile special destinate și cu respectarea
strictă a măsurilor de prevenire și protecție, pregătirea
sportivilor de performanță în
cantonamente strict supravegheate organizate în cadrul
unor centre dedicate izolate
față de exterior pe toată perioada pregătirii și activitățile culturale desfășurate în spațiile
special destinate, respectiv
la nivelul muzeelor și a sălilor de expoziții, cu asigurarea
materialelor de dezinfecție a
mâinilor la intrarea în incintă,
purtarea obligatorie a măștii,
realizarea unor circuite separate de intrare, respectiv ieșire,

Vadu Crişului rămâne în carantină

Vor fi menținute măsurile de carantină și restricțiile instituite anterior pentru localitatea Vadu Crişului. Reevaluarea
măsurilor se va realiza la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către
direcțiile de sănătate publică și avizate de către INSP.
Vor fi menținute și măsurile coercitive pentru persoanele care
nu respectă izolarea/carantinarea astfel: 1. persoanele izolate la
domiciliu, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate,
fără aprobarea autorităților competente sunt conduse de forțele
de ordine publică şi plasate în carantină instituționalizată, sub
pază; 2. persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul
declarat/la care au optat să efectueze izolarea și sunt identificate
în afara spațiului de izolare vor fi obligate să intre în carantină
14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora; 3. persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate,
fără aprobarea autorităților competente, vor fi obligate să reia
ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate
cu carantinarea acestora și vor răspunde penal conform legii.

dezinfectarea căilor de acces și
a suprafețelor cu care vizitatorii pot veni în contact, cel puțin
de 2 ori pe zi din care o dată
la jumătatea programului și o
dată la finalul acestuia.
Vor
mai
fi
permise
activitățile reacreativ-sportive
individuale desfășurate în aer
liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
Vor fi permise organizarea
activităților de preparare a
hranei, cât și de comercializare
a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice,
care nu presupun rămânerea
clienților în spațiile destinate
acestui scop, precum cele de
tip „drive-in“, „room-service“,
livrare la client, take-away, etc.
Se păstrează interdicția de
organizare și desfășurare a
următoarelor activități: mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, sau orice alte
întruniri în spații deschise;
activități culturale, științifice,
artistice, religioase, sportive, de divertisment, jocuri de
noroc, de tratament balnear
desfășurate în spații închise.

Transportul
în comun

Accesul în mijloacele de
transport este condiționat de
purtarea obligatorie a unei
măști medicale sau non-medicale, care să acopere gură și
nasul, iar numărul maxim de
pasageri permis va fi limitat
la cel mult jumătate din capacitatea maximă de transport
a autovehiculului. Se va efectua triajul zilnic al angajaților
menținând distanțarea de 1
metru, prin interviu și termometrizare înainte de intrarea în
tură. Se va asigura maximizarea ratei de ventilație a sistemului de aer condiționat (fără

recircularea aerului din interior) și se vor menține ferestrele deschise (când este posibil)
în timp ce vehiculul este în
funcțiune. Se va efectua obligatoriu curățenia și dezinfecția
vehiculului înainte de intrarea
în traseu, precum și ulterior, la
un interval de cel mult 4 ore.
Pentru vehiculele care parcurg un traseu cu durata mai
mare de 4 ore, se va efectua
curățenia și dezinfecția vehiculului la începutul și la finalul
cursei. Va fi evitată măturarea
uscată și alte acțiuni mecanice
pe suprafețe potențial contaminate pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusul. Se
vor utiliza în schimb metode
de curățare umedă.
La îmbarcare/debarcare, cât
și pe timpul deplasării, pasagerii vor respectă o distanță de
minim un metru unul de celălalt.
În mijloacele de transport în comun intră-urban de
suprafață (autobuz, troleibuz,
tramvai, microbuz) companiile de transport vor lua măsura separării compartimentului
dedicat conducătorului auto de
restul spațiului destinat transportului pasagerilor; se vor
marca cu un semn vizibil de
culoare verde locurile permise
pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze
distanța de minim un metru între pasageri; pentru vehiculele
cu cel puțin două uși, accesul
în interiorul vehiculului se va
realiza doar pe ușa din partea
frontală a vehiculului, iar coborârea pe cealaltă ușă/celelalte uși; Pentru microbuzele care
efectuează transport intra-urban este permis doar transportul persoanelor pe scaune, cu
respectarea regulilor generale
prezentate mai sus.
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Oradea a obţinut statutul de staţiune turistică
de interes naţional pentru zona sa centrală numită Zona Turistică Centrul Istoric - Coridorul
Crişul Repede, permițând astfel accesarea de
finanțări pentru acest domeniu. Municipalitatea
speră că, în acest fel, se va dezvolta turismul,
contribuind la creșterea economică a Oradiei. Zonele pentru care s-a obținut statutul de
stațiune turistică sunt: zona centrală a Municipiului Oradea, cu monumentele istorice, începând de la Bazilica Romano-Catolică, strada
pietonală centrală, cu tot ce înseamnă centrul
istoric și mergând până la Universitate, și zona
coridorului verde al Crișului Repede, pornind
de la Podul Mareșal Prezan, Aquapark-ul
Nymphaea, lunca Crișului, Dealul Ciuperca,
Parcul Brătianu, traversând zona centrală, până
la Ștrandul Ioșia. Primăria mizează, astfel,
pe de o parte, pe turismul bazat pe partea de
patrimoniu local, arhitectură, centru istoric,
iar pe de altă aprte „pe turismul de tip balnear
care se bazează pe resursa de apă geotermală şi
pe capacităţile pe care le are oraşul, împreună
cu staţiunile Băile Felix şi 1 Mai”. Declararea
zonei centrale a Oradiei ca stațiune turistică
creează premisele pentru zona publică şi cea
privată să poată accesa fonduri nerambursabile
sau guvernamentale pentru a dezvolta turismul
şi va ajuta la promovarea destinaţiei, atât pe
plan naţional, cât şi internaţional.
„Am început încă de anul trecut demersurile pentru ca Oradea să fie declarată stațiune
turistică, cu scopul de a exploata și mai mult
potențialul turistic al orașului, dezvoltarea
turismului urmând să genereze efecte benefice pentru dezvoltarea economică și creșterea
calității vieții. Administrația locală a investit
deja milioane de euro în reabilitarea clădirilor
istorice, a centrului orașului și a malurilor
Crișului Repede, folosind atât fonduri de la bugetul local cât și finanțări de la bugetul central
și cel al Uniunii Europene. Prin obținerea statutului de stațiune turistică de interes național,
atât municipiul Oradea cât și agenții economici
din domeniul privat vor avea avantajul de a putea accesa fonduri europene și guvernamentale,
care altfel nu ar putea fi accesate și, de asemenea, se va consolida imaginea de oraș turistic,
fiind puse în valoare, alături de patrimoniul
arhitectural al orașului, și posibilitățile de
tratament balnear pe care le oferă municipiul”,
a declarat Mihai Jurca, directorul Asociației
pentru promovarea turismului din Oradea și
regiune.
„Investitorii ar putea accesa finanţări structurale europene pentru construirea de structuri
de primire turistice, fapt ce va contribui la
creşterea numărului turiştilor de pe piaţa internă şi externă. De asemenea, avȃnd ȋn vedere
efectul multiplicator al turismului ȋn sectoarele
economice conexe, precum transporturile,
construcţiile, agricultura, artizanatul şi comerţul cu amănuntul, realizarea unor proiecte de
dezvoltare a turismului ȋn localităţile atestate
staţiuni turistice vor genera efecte benefice
pentru dezvoltarea economică şi creşterea
calităţii vieţii a rezidenţilor acestor zone”, se
menţionează într-un comunicat al Guvernului. În prezent, în România sunt atestate 51 de
staţiuni turistice de interes naţional şi 77 de
interes local.
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