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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Mãsuri pentru protejarea populaþiei împotriva noului coronavirus

Primãria executã periodic
lucrãri de dezinfecþie
în toate zonele din oraº
 Noi suntem
aici pentru voi!
Voi staþi acasã
pentru noi!
PAGINA 3

Populaþia oraºului
a primit gel igienizant,
mãºti de protecþie ºi
declaraþii pe propria
rãspundere
Pentru protecþia locuitorilor, au
fost montate dispensere cu gel igienizant la fiecare scarã de bloc din
oraº, precum ºi la instituþii, acestea
fiind reumplute periodic, de cãtre
angajaþii primãriei.
De asemenea, au fost montate, la
intrarea în blocuri, covoare cu clor,
iar Primãria realizeazã periodic
spãlarea cu clor a scãrilor de bloc, a
trotuarelor, cât ºi a strãzilor oraºului.
Primãria Vãlenii de Munte a
oferit locuitorilor kit-uri care
conþineau mãºti de protecþie, un gel
igienizant ºi declaraþii pe propria
rãspundere.

Spitalul Vãlenii de Munte

NU sunt pacienþi
confirmaþi cu
virusul Covid-19
PAGINA 2

Veºti bune de la
învãþãmântul din
Vãlenii de Munte
PAGINA 4

Echipe de sprijin ajutã persoanele
aflate în dificultate
Echipe de sprijin ale Primãriei au acordat ajutor ºi
sunt gata sã acorde ajutor în continuare persoanelor
care se aflã în imposibilitatea de a se deplasa.
Aceste echipe fac ºi cumpãrãturi pentru aceste
persoane, decontând pe baza bonului
de magazin.
Persoanele în vârstã
de peste 65 de ani fãrã
susþinãtori sau fãrã un alt
ajutor, persoanele aflate în
izolare la domiciliu ºi
persoanele cu dizabilitãþi
pot suna la urmãtoarele
numere de telefon pentru a
li se asigura ajutorul de
care au nevoie:

 Director Asistenþã
Socialã

Mariana SÃVULESCU
0752.132.445
Referent ISU
Ion PISÃU - 0786.248.365
PROGRAM:
LUNI - VINERI
07:30 - 16:00

Cum se rãspândeºte noul coronavirus (COVID-19)
Se pare cã virusul se
rãspândeºte, în mod principal, DE LA PERSOANÃ LA
PERSOANÃ.

Contact direct
 Între persoane care
sunt în contact strâns (strângerea mâinilor, îmbrãþiºãrile,
sãrutul obrajilor sau al
mâinilor, atingerea feþelor cu
mâinile).
 Prin picãturile produse
atunci când o persoanã infectatã tuºeºte sau strãnutã.
Aceste picãturi pot ajunge în
gurile sau nasurile persoanelor care se aflã în
apropiere sau pot fi inhalate
în plãmâni.

Contact indirect
 Atingerea suprafeþelor
care sunt atinse în mod
frecvent ºi de alte persoane,
precum: balustrade, clanþe,
mânere, butoane de lift sau de
acces, etc.
 NU folosi aceeaºi sticlã/pahar cu alte persoane ºi
nu folosi aceleaºi tacâmuri.
 Limitaþi folosirea bancnotelor ºi a monedelor, optând pentru plãþi cu cardul/telefonul sau plãþi on-line.
Transmiterea viruºilor se realizeazã într-o pondere semnificativã prin intermediul banilor, cu care iau contact un

numãr foarte mare de persoane.

ATENÞIE!
Þineþi cont de faptul
cã nu în toate cazurile
infectarea cu noul coronavirus este vizibilã prin
simptome specifice (tuse,
febrã, dificultãþi în respiraþie).
Virusul poate fi rãspândit inclusiv de persoane
aparent sãnãtoase, care nu
au cunoºtinþã de faptul cã
sunt purtãtori ai noului
coronavirus.
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Vãlenii de Munte - SOCIAL

Sfintele Paºti, trãite în izolare,
dar în liniºte ºi pace, cu smerenie,
la Vãlenii de Munte
Florin CONSTANTIN,
Primar Oraºul Vãlenii de Munte:
Mulþumim oamenilor,
care au înþeles restricþiile
vremurilor pe care le trãim
ºi s-au comportat exemplar iar noi,
cei care am lucrat pentru ca toate
sã se desfãºoare aºa cum trebuie le
spunem “Hristos a Înviat!”.
Multã sãnãtate!

Sfintele Sãrbãtori
de Paºte s-au petrecut în
liniºte ºi izolare în oraºul
nostru, iar autoritãþile
publice locale au luat
toate mãsurile de
precauþie, dar ºi pentru
asigurarea ordinii
publice. Primãria ºi
parohiile au organizat
distribuirea Sfintelor
“Paºti” ºi ducerea
Luminii Sfinte în toate
cartierele ºi cãtre toþi
locuitorii oraºului.

Piaþa oraºului a funcþionat în perioada Sãrbãtorilor
Pascale, pentru ca populaþia

În contextul evoluþiei situaþiei epidemiologice create de rãspândirea
virusului COVID-19, facem APEL CÃTRE
TOÞI CETÃÞENII ORAªULUI care cunosc
vecini, rude, cunoºtinþe întoarse recent
din zonele afectate sau au intrat în
contact cu aceste persoane, SÃ
COMUNICE NUMELE ACESTORA
AUTORITÃÞILOR responsabile, la
numerele de telefon:
 Direcþia de Sãnãtate Publicã
Prahova: Pentru informarea persoanelor
venite în România din zonele de risc publicate pe site de I.N.S.P. România, (izolare la
domiciliu).
 Telefoane: 0244/407 776; 0244/407 780;
0244/407 760; 0244/595 402
PERMANENÞÃ 0745 633 707
Program:
Luni – Joi – 08.30-16.30
Vineri – 08.30-14.00
 Centrul Judeþean de Coordonare ºi
Conducere a Intervenþiei (la ISU Prahova) ºi
la numãrul de telefon 0244.515.933,
0800800358 - tel verde pentru informaþii
privind COVID-19

sã se poatã aproviziona, iar
producãtorii sã-ºi desfacã
marfa în cele mai bune
condiþii.
În continuare, piaþa va
funcþiona, desigur, cu
toate mãsurile de precauþie luate în aceastã
perioadã.

Spitalul Orãºenesc Vãlenii de Munte

NU sunt pacienþi confirmaþi
cu virusul Covid-19
Pânã la momentul realizãrii
acestei ediþii de ziar nu au existat cazuri de pacienþi infectaþi cu
virusul Covid19 care sã se fi
prezentat la Spitalul Orãºenesc
Vãlenii de Munte, ne-a declarat
managerul unitãþii, Marian
Nicolae.
Au fost fãcute 3 teste unor
pacienþi care prezentau simptome similare, însã rezultatele
au fost negative.
“Dispunem de tot ce este
necesar, toate dotãrile, echipamente de protecþie, mãºti de
protecþie, teste rapide, dezinfectanþi. Mulþumim Primãriei,
dar ºi sponsorilor persoane fizice, precum ºi Asociaþiei
DONA, firmelelor Maspex România ºi Amber, care au fãcut
donaþii”, a precizat managerul
Spitalului.
La Spitalul Vãlenii de Munte
este o adresabilitate mai scãzutã, natural, putem spune aºa,

pacienþii prezentându-se doar
pentru probleme mai grave sau
urgenþe, însã unitatea oferã la
momentul actual toate serviciile
medicale, mai puþin fizioterapie.
Funcþioneazã secþiile de
interne, pediatrie, laboratorul de
analize, radiologia, obstetricãginecologie. Ba chiar, în perioada de izolare, de când s-a
instituit starea de urgenþã din
cauza pandemiei cu noul coronavirus, au avut loc mai multe
naºteri la Spitalul Vãlenii de
Munte.
Au continuat ºi lucrãrile la extinderea ºi modernizarea Secþiei
de Pediatrie, investiþia aflatã în
derulare, în cadrul Spitalului
Orãºenesc. Secþia nouã a Pediatriei a fost realizatã în proporþie
de 60-70%, urmând sã intre în
reabilitare ºi partea veche a
secþiei, ne-a mai informat managerul Spitalului Orãºenesc
Vãlenii de Munte.

Preoþii din Protoieria Vãlenii de Munte,
în sprijinul enoriaºilor ºi spitalelor
Cunoscând situaþia actualã cu care se confruntã
persoanele nevoiaºe ºi
vârstnice, dar ºi majoritatea spitalelor din þarã,
Protoieria Vãlenii de
Munte a desfãºurat, mai
multe activitãþi misionare
ºi social filantropice în
contextul actual, creat de
rãspândirea virusului Covid 19.
Astfel, la nivelul parohiilor din cuprinsul Proto-

popiatului, preoþii au venit
în sprijinul persoanelor în
vârstã, singure ºi vulnerabile, cu alimente, produse
de igienã sau medicamente. Respectând normele impuse de autoritãþile statului, preoþii s-au
deplasat la casele persoanelor nevoiaºe pentru
a le întinde o mânã de ajutor într-un mod concret.
De asemenea, Protoieria Vãlenii de Munte a
oferit un ajutor constând
în mãºti de protecþie, alimente ºi produse igienicosanitare Spitalului de
Pneumoftiziologie Drajna,
precum ºi 6.000 de sticle
cu apã, achiziþionate de la
SC Nicoltana SA, din localitatea Cheia, ºi distribuite

spitalelor din Bucureºti:
Spitalul Clinic de Urgenþã
pentru copii Grigore Alexandrescu, Spitalul Clinic
Fundeni, Spitalul Universitar de Urgenþã, Spitalul
Universitar de Urgenþã
Elias, Spitalul Clinic de
Urgenþã pentru copii
Maria Sklodowska Curie
ºi Spitalului Universitar
de Urgenþã Militar Central
Dr. Carol Davila.

Protopop Mihail Peneº
a reliefat faptul cã în aceste momente este nevoie
mai mult ca oricând sã
împlinim învãþãtura bisericii de într-ajutorare a
semenilor, apoi a þinut sã
aprecieze implicarea preoþilor ºi totodatã ne-a
mãrturisit faptul cã distribuirea apei în spitalele
din capitalã s-a desfãºurat
în colaborare cu Arhiepiscopia Bucureºtilor.
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Mãsuri pentru protejarea populaþiei împotriva noului coronavirus

Primãria executã periodic
lucrãri de dezinfecþie
în toate zonele din oraº
Autoritãþile locale
din oraºul Vãlenii de
Munte au luat mãsuri
pentru a proteja cât
mai bine populaþia de
pericolul infectãrii cu
noul coronavirus.
Pe lângã setul de
mãsuri, printre care
monitorizarea cetãþe-

nilor veniþi din þãrile
declarate “zone roºii”
de rãspândire a pandemiei ºi plasarea acestora în carantinã,
autoizolare, s-a aflat ºi
mãsura de dezinfecþie
generalã a domeniului
public programatã a fi
desfãºuratã periodic.

Florin CONSTANTIN,
primarul oraºului
Vãlenii de Munte:
“Îi asigurãm pe toþi
cetãþenii din Vãlenii de
Munte cã principala preocupare a noastrã este, în
aceastã perioadã, protejarea tuturor locuitorilor
de acest coronavirus,
dar ºi menþinerea tuturor
funcþiunilor - utilitãþilor,

Declaraþie pe proprie rãspundere
Pentru a putea justifica
motivul deplasãrii, persoanele care ies din casã trebuie sã aibã asupra lor o
DECLARAÞIE pe proprie
rãspundere, adeverinþã de la
angajator (dacã este cazul) ºi
ACTUL DE IDENTITATE (legitimaþia de serviciu, dacã este
cazul).

Este permisã circulaþia în afara locuinþei
doar pentru urmãtoarele
motive:
1. în interes profesional,
inclusiv între locuinþã/gospodãrie ºi locul/locurile de
desfãºurare a activitãþii profesionale ºi înapoi;

2. pentru asigurarea de
bunuri care acoperã necesitãþile de bazã ale persoanelor
ºi animalelor de companie/domestice, precum ºi bunuri necesare desfãºurãrii activitãþii profesionale;
3. pentru asistenþã medicalã care nu poate fi amânatã
ºi nici realizatã de la distanþã;
4. din motive justificate,
precum îngrijirea/ însoþirea
copilului, asistenþa persoanelor vârstnice, bolnave sau
cu dizabilitãþi ori deces al
unui membru de familie;
5. în apropierea locuinþei/gospodãriei, legate de activitatea fizicã individualã a

persoanelor (cu excluderea
oricãror activitãþi sportive de
echipã), cât ºi pentru nevoile
animalelor de companie/domestice;
6. în scopul donãrii de
sânge, la centrele de transfuzie
sangvinã;
7. în scop umanitar sau de
voluntariat;
8. pentru realizarea de
activitãþi agricole;
9. comercializarea de produse agroalimentare (în cazul
producãtorilor agricoli)
10. pentru asigurarea de
bunuri necesare desfãºurãrii
activitãþii profesionale.

drumuri,
aprovizionare,
astfel încât sã asigurãm
condiþiile de viaþã la un
nivel bun. Respectaþi cu
stricteþe toate recomandãrile autoritãþilor,
pentru a vã proteja atât
pe dumneavoastrã cât ºi
pe cei apropiaþi. Doar
urmând aceste recomandãri, putem spera cã
vom depãºi cu bine
aceastã perioadã!
Îi rog în special pe
oamenii în vârstã ºi pe
cei din categoriile defavorizate sã ne informeze,
dacã întâmpinã

probleme ºi sã apeleze
cu încredere la noi, cei
din administraþia localã
ºi din celelalte instituþii
ale statului care lucrãm
pentru ei”.
Autoritãþile publice
locale recomandã ca
preºurile din faþa uºilor
sã se îmbibe în soluþie
cu clor. Uºile de la intrarea în locuinþe trebuie ºi
ele spãlate, clãtite ºi dezinfectate.
NU ignoraþi mesajele
autoritãþilor ºi staþi în
casã!

ECHIPE DE INTERVENÞIE
(apã, canal, gaze, electricitate, internet

/cablu/telefonie fixã) ÎN

RELA ÞIE CU
PERSOANE AFLATE ÎN AUTOIZOLARE
Persoanele aflate în izolare (autoizolare) la domiciliu, la momentul intervenþiei,
sunt persoane asimptomatice, cu un potenþial scãzut
de pericol de transmitere a
bolii, mai ales dacã au ºi o
mascã de protecþie.
Recomandãri:
 La intrarea în locuinþã sã
solicite persoanei autoizolate
sã poarte mascã de protecþie;
 În timpul efectuãrii
lucrãrilor necesare sã solicite
persoanei autoizolate sã stea

în altã camerã sau la o distanþã mai mare de 2 m;
 Membrii echipelor de
intervenþie vor purta: mãºti,
ochelari de protecþie, mãnuºi.
 Membrii echipelor de
interventie vor fi dotaþi cu
dezinfectant pentru mâini (în
special pe bazã de clor sau
alcool), pe care îl vor folosi
înainte ºi dupã finalizarea
intervenþiei, precum ºi dupã
orice manevrã care prezintã
un risc de contaminare, mai
ales dacã aceastã manevrã a
fost efecutuatã fãrã mãnuºi.
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Vãlenii de Munte - EDUCAÞIE

Veºti bune de la învãþãmântul din Vãlenii de Munte
Colegiul Naþional “Nicolae Iorga” - lecþii online
ºi pregãtirea reluãrii cursurilor pentru elevii
claselor terminale, în deplinã siguranþã

Noul corp al ªcolii
Gimnaziale “Ing.
Gheorghe Pãnculescu”,
aproape gata sã fie
dat în folosinþã
La ªcoala Gimnazialã
“Ing. Gheorghe Pãnculescu” profesorii þin
legãtura permanent cu
elevii ºi desfãºoarã lecþii
online.
Circa 75% dintre elevi
dispun de calculator,
laptop ºi conexiune la
internet ºi pot beneficia
de aceastã modalitate
de a desfãºura procesul
de învãþãmânt.
În perspectiva venirii
la ºcoalã a elevilor
claselor a 8-a, la cursuri
de pregãtire a examenului ºi apoi sã susþinã
Examenul de Evaluare
Naþionalã în luna iunie,
se desfãºoarã operaþiuni
de întreþinere, dezinfecþie ºi igienizare pardoseli, mobilier, pe
toate suprafeþele practic.
“Copiii ne transmit
mesaje cã le e dor de
ºcoalã, cã îºi doresc sã
revinã la ore, ceea ce ne
bucurã foarte mult.

Floarea VULPE,
director ªcoala Gimnazialã
“Ing. Gheorghe Pãnculescu”
Pe cei din clasa
“Putem sã anunþãm cã suntem
a 8-a îi aºteptãm în
fericiþii benficiari ai unei investiþii
iunie, încercând sã
care contribuie ºi ea la aceastã sigule asigurãm cele
ranþã - construirea unui nou corp cu 12
mai bune condiþii
sãli de clasã, care oferã confort ºi disde siguranþã, iar
pune de dotare la maxime cerinþe.
pe ceilalþi copii,
Lucrãrile sunt terminate, se achiziþioneazã
la fel, îi aºteptãm
ºi monteazã mobilier ºcolar, monitorizare
cu drag în sepvideo, securizare cu senzori de fum etc, iar
tembrie “, a preparcul ºi toatã curtea ºcolii s-au reconfigucizat directorul
rat. Astfel, în noua structurã vom reuºi sã
ºcolii, prof.
organizãm, începând cu urmãtorul an
Floarea Vulpe.
ºcolar, învãþãmântul într-un singur schimb,
“Pentru noi
de dimineaþã, spre beneficiul elevilor, dar
conteazã ca
ºi al pãrinþilor, eforturile administraþiei
atunci când se va
locale, ale primarului Florin Constantin
relua ºcoala totul
fiind spre a direcþiona cursurile ºcolilor
sã fie în siguranþã
într-un singur schimb.
ºi pentru aceasta îi
Fãrã sprijinul Primãriei ºi al
asigurãm pe pãrinþi ºi
Consiliului
Local nu am fi avut acescopii cã luãm toate
te
beneficii
elevii, pãrinþii ºi noi,
mãsurile, împreunã cu
cei
care
ne
desãºurãm activiPrimãria, sã avem
tatea
în
ºcoalã.”
aceastã siguranþã”.

Telefoane utile:
 Apã ºi canalizare Hidro Prahova: 0728.880.605; 0244.281.200
(08.00 - 16.00) - Toader Adrian
 Dispecerat: 0724.299.614 - (16.00 - 08.00)
 Iluminatul public: 0786.248.365 –
PISÃU ION;
 Pentru serviciile de salubritate:
0722. 547.484 – CRISTEA GABRIELA;
 Poliþia Localã: 0752.132.454;
 Gaze: 0800877778; 021.9281
DISPECERAT DISTRIGAZ SUD PLOIEªTI;
 Centrul Cultural: 0244.280.345
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La Colegiul Naþional “Nicolae
Iorga”, profesorii se aflã în legãturã cu elevii ºi chiar fac lecþii
online, încã de la întreruperea
activitãþii învãþãmântului, chiar
dacã iniþial a fost numai o recomandare, devenitã obligativitate, printr-un ordin de ministru,
dat în 22 aprilie.
ªcoala online, ne-a declarat
directorul Colegiului, Maria
Marghioala-Andrei, se face pe
diferite platforme de comunicare, în funcþie de decizia
fiecãrui cadru didactic, inclusiv
mail, whatsapp sau social media
- facebook. Toþi elevii de liceu au
acces la mijloace online - calculator, laptop, telefon ºi pentru a
se putea realiza ºcoala online.
În cazul elevilor de gimnaziu,
diriginþii comunicã prin grupurile de pãrinþi, cãtre copii.
Conducerea ºi o parte din personalul nedidactic au activitate
la Colegiu, la sediu, inclusiv
Secretariatul se aflã la dispoziþia
publicului, putând fi solicitat
desigur telefonic.
Primãria Vãlenii de Munte a
luat în discuþie situaþia ºcolilor ºi
liceelor din oraº, împreunã
directorii cu conducerile unitãþilor de învãþãmânt ºi cu alþi factori implicaþi, inclusiv în perspectiva reluãrii cursurilor de

ªcolile ºi grãdiniþele vor rãmâne
ÎNCHISE pânã în septembrie
Doar elevii claselor a VIII-a ºi a XII-a
revin în iunie la cursuri
ªcolile, grãdiniþele ºi universitãþile din România
NU SE VOR
REDESCHIDE în
acest an ºcolar.
Anul ºcolar se va
încheia
conform
programãrii iniþiale,
iar cursurile se vor
relua abia în luna
septembrie, au decis
autoritãþile.
Doar elevii claselor a 8-a, a 12-a ºi a
13-a, acolo unde e
cazul, sunt singurii

care vor reveni la
cursuri, în intervalul 2-12 iunie, pentru a se pregãti sã
dea examenele naþionale.
În aceastã situaþie, normele de distanþare pot fi respectate. Vor fi maximum 10 elevi într-o
salã de clasã, vor sta
maximum 2 - 3 ore
acolo ºi se vor
pregãti pentru examenele naþionale.
Evaluarea Naþionalã ºi Bacalaurea-

tul se vor organiza
aºa cum au fost ele
planificate, însã cu
respectarea unor
reguli foarte stricte
de distanþare: vor
sta la distanþã mare, vor intra pe un
coridor ºi vor ieºi
pe alt coridor, se
vor face dezinfecþii
regulate, se va mãsura temperatura
tuturor celor care
intrã în ºcoalã.

cãtre elevii claselor a 8-a ºi a 12-a,
în luna iunie ºi apoi pentru susþinerea examenelor naþionale.
Au fost iniþiate lucrãri de igienizare ºi de întreþinere, iar administraþia localã a dotat fiecare
unitate cu dozatoare ºi substanþe igienizante pentru mâini
ºi dezinfectante pentru încãlþãminte ºi pentru suprafeþe.
Prof. Maria Marghioala
Andrei, director Colegiul
Naþional “Nicolae Iorga”
“S-a fãcut la nivelul Colegiului
un studiu pentru cum vor fi
montate aceste mijloace de igienizare ºi dezinfectare - dozatoare cu gel igienizant pe holuri,
dar ºi în fiecare salã de clasã, s-a
stabilit modalitatea de a separa
intrãrile în cele 3 corpuri de
clãdire, pentru a nu avea un flux
mare de elevi care sã se întâlneascã. Prioritatea este siguranþa copiilor. Mulþumim autoritãþilor locale ºi domnului primar, în primul rând, pentru sprijin ºi pentru atenþia pe care o
acordã sãnãtãþii copiilor, a
familiilor lor ºi a personalului
didactic ºi nedidactic din liceu.”

Vârstnicii pot ieºi
din case în douã
intervale orare pe zi
Autoritãþile au decis schimbarea restricþiilor pentru persoanele de peste 65 de ani,
dupã ce intervalul în care le era
permis sã iasã a fost considerat
insuficient.
Având în vedere cã vremea se
încãlzeºte ºi cã intervalul stabilit a
fost considerat prea scurt,
ÎNCEPÂND DIN DATA DE 27
APRILIE, s-a schimbat acest
interval.
Persoanele cu vârsta de peste
65 ani au la dispoziþie douã
intervale zilnice: de la 07:00
pânã la 11:00 ºi de la 19:00 la
22:00, când pot sã iasã din casã fie
pentru cumpãrãturi, fie pentru a
face un pic de miºcare în jurul
casei sau în jurul blocului.

