Nr. 7622/01.04.2020
Către,
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
În atenția Domnului Ministru ION MARCEL VELA
Spre știință,
Instituția Prefectului - Județul Harghita
În atenția Domnului Prefect Ion Proca
Stimate Domnule Ministru,
Urmare a evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, care a generat o serie de efecte
negative la nivel național,
Văzând că la nivelul județului Harghita au fost aplicate o serie de măsuri de către
autoritățile competente din județul Harghita, în temeiul Decretului Președintelui
României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României nr. 195/2020, precum
și în baza ordonanțelor militare emise în executarea acestuia de către Ministerul
Afacerilor Interne, cum ar fi de exemplu:
- protecția persoanelor de peste 65 de ani fără susținători sau alta formă de ajutor,
prin luare în evidență și de îngrijire a acestora;
- identificarea persoanelor fără adăpost, respectiv asigurarea locației și a hranei;
- procurarea de materiale pentru o protecție eficientă, respectiv a dezinfectantului,
mănușilor și măștilor de protecție, în condițiile în care achiziționarea acestor
materiale, în prezent, este aproape imposibilă;
- ținerea legăturii cu societatea civilă și recrutarea voluntarilor care vin în sprijinul
autorităților locale pe perioada pandemiei prin munca depusă în folosul
comunităților locale;
- ținerea legăturii cu agentii economici în vederea organizării transportului în comun
în condițiile stabilite de reglementării specifice stării de urgență;

-

-

-

colaborarea cu autoritățile competente în vederea identificării persoanelor care
trebuie carantinate sau izolate la domiciliu, precum și asiguarea /echiparea
locațiilor desemnate în acest sens, în conformitate cu prevederile legale;
organizarea muncii la domiciliu și a telemuncii acolo unde a fost posibil în cadrul
autorităților administrației publice locale și recomandarea ca aceste modalități
de lucru să fie aplicate și în sfera privată;
informarea permanentă a cetățenilor asupra obligațiilor impuse de prevederile
legale prin mijloace electronice și mass-media;
identificarea și luarea legăturii cu persoanele cu domiciliul în județul Harghita
aflate în străinătate, și atenționarea acestora asupra riscurilor întoarcerii lor în
țară în momentul de față, și recomandarea de a nu se întoarce momentan,
oferind inclusiv ajutor celor care au rămas fără loc de muncă.

Tinând cont de toate aceste măsuri menționate mai sus, și luând în considerare
numărul mare de cazuri confirmate în zone geografice învecinate cu județul Harghita (de
exemplu județul Suceava, unde situația e cea mai gravă la nivel de țară), respectiv
intensitatea transmiterii intracomunitare a virusului COVID-19, cât și frecvența apariției
unor focare (decese) în unitățile administrativ-teritoriale sus-menționate, supunem
atentiei Dvs. o propunere venită din partea cetățenilor, pentru luarea unor măsuri de
maximă urgență, prin închiderea tuturor căilor de acces dinspre județele afectate, pentru
a preveni răspândirea infectiei cu noul coronavirus în judetul nostru.
În speranța că solicitarea de mai sus va găsi o rezolvare favorabilă, conform
competențelor Dvs., vă asigurăm de întreaga noastră considerație.
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