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Informare privind activități de prevenire a COVID-19 în județul 

Bihor 

 

Situația statistică actualizată pentru județul Bihor, 23.03.2020, ora 15,00: 

 

-Număr persoane în carantină: 87 

 

-Număr persoane auto-izolate la domiciliu 2730 (1445 titulari ai 

chestionarelor  

și 1285 aparținători ai acestora). 

 

 Autoritățile teritoriale cu rol în limitarea și controlul Covid-19 iau 

noi măsuri privind nerespectarea deciziei de autoizolare. Astăzi, 23 martie, 

în Piața 100 din Oradea au fost instalate corturi de campanie unde vor fi 

plasate în carantină instituționalizată, sub pază, persoanele care nu respectă 

decizia de autoizolare. Cele 4 corturi au o capacitate totală de 20 de locuri, 

sunt încălzite și iluminate și sunt dotate cu mese și bănci de lemn, paturi 

pliante și saci de dormit. 

 

 Menționăm că măsura a fost luată în baza art. 7 din Ordonanța 

Militară nr. 2/2020. Reamintim că autoizolarea la domiciliu se instituie 

pentru persoanele care nu prezintă simptome, dar: 

 

- au călătorit în ultimele 14 zile în regiuni/localități din zonele afectate de  

COVID-19 (zone galbene), altele decât cele cu transmitere comunitară 

extinsă (zone roșii) 

 

- au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome si care au călătorit in  

zone cu transmitere comunitară extinsă (zone roșii) 

 

- au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu  

mailto:%20secretariat@dspbihor.gov.ro
mailto:relatiipublice@dspbihor.gov.ro
http://www.dspbihor.gov.ro/


coronavirus (COVID-19) 

 

- membrii de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre  

situațiile de mai sus 

 

 Aceste persoane se vor autoizola la domiciliu pentru o perioadă de 

14 zile de la data întoarcerii din călătorie, respectiv de la data ultimului 

contact cu o persoana simptomatică/confirmată. În acest timp, vor fi 

monitorizate de către medicul de familie sau, în lipsa acestuia, de către 

direcția de sănătate publică. 

 

 Autoizolarea se aplică tuturor membrilor familiei care locuiesc la 

același domiciliu, pentru o perioada de 14 zile de la data întoarcerii din 

călătorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoana 

simptomatica/confirmata. 

 

 Toți au obligația de a nu părăsi domiciliul declarat, în care se află de 

la momentul autoizolării. 

 

 Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă și a celor afectate 

poate fi consultată aici: http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-

covid-19 

 

Detalii privind conduita în autoizolare:  

http://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-populatie/1537-

precizari-privind-conduita-in-autoizolare/file  

 

Ordonanța Militară nr. 2 / 2020:  

https://bh.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/21/2020/03/MO-

Ordonanta-militara-nr.2-2020.pdf 
  

 

Purtător de cuvânt 

 

Dr. Țîrț Dorel 
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