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COMUNICAT PRIVIND NOI MĂSURI ÎN CEEA CE 

PRIVEȘTE PREVENIREA CORONAVIRUSULUI COVID - 19 
 

 

 

Având în vedere actuala situație privind coronavirusul COVID – 19, la nivelul 

municipiului Mediaș au fost luate o serie de măsuri, menite să prevină răspândirea acestui 

virus. Până în data de 17 martie 2020, ora 10:00, la nivelul municipiului Mediaș și al 

satului aparținător Ighișu Nou nu există nici un caz confirmat de infectare.  

 

Conducerea municipalității a dispus ca în această perioadă comunicarea cu 

Primăria Municipiului Mediaș să se facă preponderent electronic, la adresa 

primaria@primariamedias.ro. 

 

Principalele măsuri instituite la nivel local sunt următoarele: 

 

- Spitalul Municipal Mediaș are amenajat un spațiu pentru triajul pacienților 

suspecți de coronavirus și este pregătit să treacă la alt nivel de implementare, 

funcție de evoluția evenimentelor. S-a interzis accesul tuturor aparținătorilor 

în spital. Pe site-ul spitalului, la aviziere și la intrarea în spital sunt afișate 

informații privind protecția împotriva corona virusului. 

 

- De asemenea, Spitalul Municipal Mediaș are amenajat un cort destinat trierii 

epidemiologice, cort pus la dispoziție de către Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu. Prin acest filtru vor trece 

atât personalul unității sanitare, cât și pacienții.  

-  

- În ceea ce privește activitatea de Stare Civilă și Evidența Persoanei, s-a 

reorganizat activitatea de lucru cu publicul, prin asigurarea accesului a câte unui 

singur solicitant la ghişeul de stare civilă şi prin păstrarea unei distanţe 

corespunzătoare între solicitanţi, la ghişeul de evidenţă a persoanelor. 

Programul de lucru cu publicul nu a fost modificat, motivat de aceea că o 

eventuală reducere a timpului consacrat activităţii de ghişeu ar conduce la 

aglomerarea ghişeelor, în condiţiile în care numărul solicitanţilor rămâne 

acelaşi. La un interval de 2 ore, se face dezinfectarea incintei (a clanţelor uşilor, 

birourilor lucrătorilor, ghişeelor). 
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- Persoanelor care au programate căsătorii în timpul săptâmânii actuale li s-a 

solicitat să se prezinte la oficierea căsătoriei împreună cu cât mai puţine 

persoane. 

 

- Societatea de transport public local Meditur efectuează începând din 

10.03.2020 dezinfecția mijloacelor de transport în comun. 

 

- Toate activitățile din domeniul sportiv și artistic sunt amânate până la data de 

31.03.2020, cu posibilitate de prelungire a măsurii. 

 

- Activitatea cu publicul în cadrul Muzeului Municipal Mediaș, a Centrului de 

Informare Turistică  și a Sălii Traube este suspendată, până la data de 

31.03.2020, cu posibilitate de prelungire a măsurii. 

 

- Direcția Asistență Socială Mediaș, prin mediatorul sanitar (și dacă se impune 

prin asistenți sociali) sprijină la nevoie persoanele izolate la domiciliu sau în 

carantină prin aprovizionare cu alimente și medicamente daca aceștia nu au 

aparținători care să îi ajute. 

 

- Direcția Asistență Socială Mediaș a achiziționat dezinfectant, mănuși, măști si 

halate pentru sediu, s-au deratizat  toate clădirile instituției, se lucrează numai 

la ghișeele care au sticlă de protecție, s-a suspendat activitatea de teren, 

ștergătoarele de la intrare se umezesc cu clor sau dezinfectant. 

 

- În perioada în care unitățile de învățământ sunt închise (până după Sărbătoarea 

Pascală, cu posibilitate de prelungire), se va efectua dezinfecția acestora. 

 

- De asemenea, s-au închis și creșele din municipiu pe aceeași perioadă pe care 

sunt închise școlile (până după Sărbătoarea Pascală, cu posibilitate de 

prelungire).  

 

- Toate manifestările publice din municipiul Mediaș se suspendă. Târgul de 

vechituri ce se desfășura în fiecare joi se suspendă până la sfârșitul lunii martie. 

 

- Poliția Municipală Mediaș efectuează verificări la domiciliul persoanelor 

izolate la domiciliu. 
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- La sediul Primăriei Mediaș toaletele sunt dotate cu săpun, uscătoare de mâini, 

hârtie igienică. Personalul care asigură întreținerea efectuează mai des 

curățirea suprafețelor. Au fost achiziționate noi materiale pentru dezinfecție, 

protecție și igienă a personalului.  

 

- Conform art. 8 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență 

Speciale, nr. 6/09.03.2020 și art. 108-110 din Codul Muncii, acolo unde este 

posibil se va organiza munca la domiciliu a angajaților Municipalității.  

 

- Au fost suspendate toate audiențele acordate de către conducerea Primăriei 

Municipiului Mediaș. 

 

- Pentru evitarea aglomerației, se va permite accesul în sediul primăriei doar 

unui număr de persoane egal cu numărul de ghișee deschise. 

 

- Taxa pentru întreținerea locurilor de veci aflate în administrarea municipalității 

se poate plăti până în data de 31.12.2020, fără a se percepe penalități. Toate 

solicitările către Direcția de Administrare a Domeniului Public pot fi trimise 

pe adresa de email dadpm2017@yahoo.com. 

 

- Toaleta publică de pe strada N. Iorga 2 va fi închisă până la data de 31.03.2020, 

cu posibilitate de prelungire funcție de situație. 

 

- În funcție de evoluția situației vom lua și alte  măsurile necesare, atât la nivelul 

municipiului cât și la nivelul primăriei. 

 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat cetățenilor datorită măsurilor luate, dar 

acestea sunt necesare pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID 19.  
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