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ANUNȚ IMPORTANT
Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinate de creșterea numărului cazurilor
de îmbolnăvire prin infecții respiratorii acute și gripă, precum și atenționările Instituției Prefectului —
județul Suceava șî Direcției Județene de Sănătate Publică Suceava, referitoare la riscul infectării cu
noul Coronavirus COVID-19, începând de luni 16 martie 2020 până la 16 aprilie 2020, cu posibilitatea
de prelungire, în funcție de evoluția evenimentelor, vă informăm următoarele:
•
•
•

Depunerea actelor, cererilor sau petițiilor se va realiza mai ales Online la adresa de
email: primar iacosna@y ahoo .corn.
Cererile vor fi soluționate pe loc sau la o dată stabilită de salariatul responsabil din
cadrul primăriei, fiind transmise la adresa solicitantului online.
Plata impozitelor și taxelor locale se face la sediul Primăriei Coșna, prin angajații
primăriei cu atribuții în acest scop, cu acces limitat în instituție. Rata I a impozitelor și
taxelor locale pe anul 2020 se poate efectua pana la data de 30.06.2020

Pentru informații suplimentare referitoare la serviciile oferite, solicitanții sunt rugați să apeleze
următoarele nr. de telefon și adresa de e-mail:
• telefon fix - 0230/575142 (între orele 8.00-16.00)
• e.mail: primariacosna@yahoo.com
• telefon primar :0741064725
• telefon viceprimar :0741064728
• telefon secretar general: 0743045929

Operatorii economici din comuna Coșna sunt obligați să ia măsuri în privința:
•

•

•

dezinfecției frecvente a suprafețelor expuse (cărucioare, balustrade, coșuri de
cumpărături, masa/tejghea de servire a clienților și de expunere a unor
produse/alimente, clanțe de uși, grupuri sanitare ,etc;
dezinfecția generală a spațiului comercial se va realiza ori de câte ori va fi necesar,
dar nu mai puțin de 2 ori pe zi, în ceea ce privește dezinfecția coșurilor și
cumpărăturilor, tejgheaua, clanțele ușilor se va realiza cel puțin la fiecare oră;.
luarea de măsuri pentru evitarea aglomerării de persoane, în special la casele de
marcat.

Nerespectarea acestor măsuri vor fi sesizate instituțiilor de control, de către Primăria comunei
Coșna, prin angajații cu atribuții in acest sens.
Rugăm toate persoanele care se întorc din zone afectate de virusul COVID-19, să anunțe de
urgență autoritățile locale la nr. de telefon 0741064725 sau 0230/575142 pentru luare în evidență. Este
impetuos necesar și rugăm respectuos, ca aceste persoane să respecte măsurile stabilite de autorități
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în ceea ce privește izolarea la domiciliu timp de 14 zile de la data intrării în țară, împreună cu membrii
familiei cu care au luat contact.

Nerespectarea condițiilor de autoizolare la domiciliu, respectiv părăsirea domiciliului de către
persoanele sus menționate se va comunica cu celeritate Direcției de Săntăte Publică Suceava pentru a
fi luate măsurile ce se impun. Aceste fapte se sancționează cu amenzi de până la 20.000 lei și
Întocmirea de dosar penal.

Pentru sesizări privind persoanele care nu respecta măsura de autoizolare la domiciliu, rugăm
cetățenii să sune la nr. de telefon al primăriei 0230/575142 sau al primarului comunei Cosna 0741064725.
Informăm populația din comuna Coșna că poate apela TEL VERDE 6800 800 358 în cazul în
care doresc informații despre situațiile legate de COVID-19 (doar în cazuri justificate), iar în cazul
apariției unor simptome de boală (tuse,febră) vor apela imediat serviciul de urgență 112.
Este necesar să respectăm cu strictețe normele de igienă și să ne informăm doar din surse
autorizate.
Recomandăm să se evite în această perioadă locurile aglomerate (piețe, târguri, mall-uri,
magazine, mijloace de transport în comun, etc.), să nu se iasă din casă decât dacă este absolut necesar.
Facem apel la solidaritatea și la Înțelepciunea dvs. în această perioadă dificilă, cu rugămintea
de a da curs masurilor luate.

Vă mulțumim pentru înțelegere și responsabilitate.

Cu stima,

PRIMAR
PAR^jj^L

