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Orban: Pot fi luate masuri restrictive zonale, daca numarul persoanelor infectate
depasteste 1.000 - 1.200
Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca pot fi luate masuri restrictive, de carantinare, în
anumite zone unde numarul persoanelor infectate cu COVID-19 ar creste peste 1.000 sau 1.200.
"Nu ne dorim sa mai luam nicio masura restrictiva. Obiectivul nostru este sa nu luam nicio masura care sa
afecteze negativ economia în primul rând si activitatile care se deruleaza. Sigur ca nu ne dorim, nu vrem sa
ajungem în situatia sa fim obligati sa luam astfel de masuri. Pentru ca într-adevar daca va creste numarul de
persoane infectate, sa spun, peste 1.000, peste 1.200, deja ne apropiem de un prag de risc si putem ajunge în
situatia în care sa fim obligati sa luam masuri restrictive, acolo unde exista cel mai mare risc epidemiologic,
masuri care pot fi locale, zonale, de carantinare zonala, mai ales a zonelor cu cel mai mare nivel de raspândire a
virusului, putem lua masuri de închidere a unor capacitati economice", a precizat premierul, la Digi 24.
Şeful Executivului a explicat ca pot fi carantinate, de exemplu, sate sau cartiere, în functie de situatie.
"Carantinarea, de exemplu, daca apare într-un sat sau într-un cartier vom lua masuri de carantinare, pentru ca în
felul asta trebuie sa stabilim riscul de transmitere a epidemiei, prin toate mijloacele legale pe care le avem la
dispozitie. Dar, repet, nu ne dorim sa mai punem nicio restrictie. Din pacate, nu am putut sa ne ducem planul de
relaxare, si aici mai spun înca o data, România a avut un plan de relaxare foarte bine gândit, foarte bine pus la
punct, care a fost stabilit stiintific, pe baza riscului epidemiologic, am dat drumul gradual, din 15 în 15 zile,
asteptând sa vedem efectul masurilor de relaxare, pâna la perioada de 14 zile, în care pot sa diagnosticheze
numarul de cazuri aparute în urma masurilor de relaxare", a spus Orban.
Prim-ministrul s-a referit si la faptul ca sunt multe persoane care au cazut în capcana unei campanii de negare a
existentei coronavirusului si, astfel, au ignorat regulile care trebuie urmate pentru a limita raspândirea si
infectarea cu COVID-19.
"Din pacate, ne-am confruntat cu aceasta campanie, pe care, sincer, eu nu pot sa o sa înteleg, cu oameni cu scaun
la cap, oameni cu bun simt, oameni chiar multi cu pregatire intelectuala pot sa cada în capcana acestei campanii.
(...) Parerea mea este ca trebuie sa vada cazuri concrete, nu trebuie sa astepte sa se îmbolnaveasca cineva din
familia lor sau dintre prietenii lor, cineva apropiat sau, Doamne fereste, sa moara cineva ca sa se trezeasca,
trebuie sa înteleaga ca acest virus este periculos, este prezent si ca ucide virusul acesta si ca îmbolnaveste foarte
usor, se transmite foarte usor si pune în pericol sanatatea si viata", a subliniat premierul Ludovic Orban.
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