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MISIUNI LA FOC CONTINUU
Pe parcursul sfârșitului de săptămână, pompierii militari maramureșeni au
efectuat 119 misiuni. Din total, 82 au fost intervenții ale personalului S.M.U.R.D.,
iar 21 au fost activități de informare preventivă a cetățenilor, cu privire la măsurile
ce trebuie respectate pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19. Acestea au
fost desfășurate de către subunitățile I.S.U. Maramureș, pe raza a 19 localități din
județ.
În același interval de timp, personalul Inspecției de Prevenire din cadrul
I.S.U. Maramureș a efectuat 16 activități de verificare a modului în care se respectă
prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Din total, 8 au fost acțiuni proprii și
tot atâtea- activități desfășurate împreună cu polițiști, jandarmi, polițiști locali,
reprezentanți ai Agenției Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor și Inspectoratului Teritorial de Muncă.
Pe parcursul acestora, personalul I.S.U. Maramureș a constatat 11 nereguli, pe
care le-a sancționat cu o amendă în cuantum de 1000 de lei și 10 avertismente. Pe
parcursul sfârșitului de săptămână, specialiștii Inspecției de Prevenire au desfășurat
și 7 activități de informare preventivă referitoare la măsurile ce trebuie respectate
pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19.
Reamintim cetățenilor că cea mai importantă armă în combaterea pandemiei
cu virusul SARS-CoV-2 este adoptarea unui comportament responsabil, la nivel
individual, prin respectarea următoarelor măsuri de prevenție:
- purtarea măștii astfel încât nasul și gura să fie acoperite;
- igienizarea frecventă a mâinilor după contactul cu mediul extern și evitarea ducerii
mâinilor la nas, gură și ochi fără spălare/dezinfectare în prealabil;
- evitarea locurilor aglomerate și păstrarea distanței de minim 2 metri față de
persoanele din jur.
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