
 

ANUNŢ IMPORTANT ! 
 

 

 Având în vedere adresa cu nr. 3349996/ 26.10.2020, a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al 

judetului Sibiu, precum şi Hotărârea nr.66 / 26.10.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 

privind stabilirea măsurilor care se aplică pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 şi 

încadrarea UAT Ocna Sibiului (Oraş Ocna Sibiului) cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile 

peste 3/1000 de locuitori, prin respectarea prevederilor H.G. 856/2020 pe teritoriul Oraşului Ocna Sibiului 

se impun respectarea următoarelor măsuri obligatorii începând cu data de 27.10.2020, ora 00:00 până la data 

de 09.11.2020, ora 24:00: 

 

 Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate 

persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, pe teritoriul Oraşului Ocna Sibiului, prezente în toate 

spaţiile publice deschise. 

 Administratorii/proprietarii spaţiilor publice deschise afişează la loc vizibil informaţii privind 

obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective. 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau 

concerte este interzisă. 

 Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive–in sunt interzise.  

 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare 

şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi 

cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă.  

 În situaţia în care activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, 

comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul 

restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricţionată sau închisă, se permite 

prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu 

se consumă în spaţiile respective. 

 Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de 

cazare este permisă doar pentru persoane cazate în cadrul acestor unităţi. 

 Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este 

interzisă. 

 

 

 

CONDUCEREA PRIMĂRIEI, 
 

 

 


