19.12.2017

COMUNICAT DE PRESĂ
În vederea asigurării climatului de ordine și siguranță publică, premergător și pe
timpul Sfintelor Sărbători de Crăciun și Anul Nou, prefectul județului Olt a avut astăzi,
19 decembrie 2017, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție
Județean Olt, Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt, Inspectoratului pentru Situații
de Urgență Olt, Direcției de Sănătate Publică Olt, Direcției Agricole Olt, Comisariatului
Județean pentru Protecția Consumatorilor Olt și Direcției Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Olt.
În cadrul întâlnirii, prefectul județului a solicitat următoarele:
- Prezenţa activă a lucrătorilor de poliţie rutieră pe principalele artere de
circulaţie, cu accent în zonele cunoscute cu risc rutier, inclusiv zona orașului Balș,
şi în intervalul orar cu valori ridicate de trafic;
- Prezenţa activă a efectivelor Ministerului Afacerilor Interne în zonele comerciale
aglomerate, în piețe, gări, autogări, târguri de Crăciun etc;
- Desfășurarea de acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a
producerii de incendii;
- Luarea măsurilor necesare pentru asigurarea intervenției rapide la situațiile de
urgență;
- Asigurarea prezenţei sporite în zona discotecilor, barurilor, cluburilor sau altor
locaţii de acest gen;
- Monitorizarea locurilor unde se organizează focuri de artificii, pentru respectarea
condiţiilor prevăzute de lege;
- Informarea permanentă a participanţilor la trafic asupra condiţiilor meteo-rutiere
de deplasare;
- Intensificarea activităţilor specifice pentru combaterea infracţiunilor silvice;
- Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind importul,
depozitarea, comercializarea ori utilizarea articolelor pirotehnice de către
persoane fizice și juridice;
- Desfășurarea în cele mai bune condiții a activităților din unitățile sanitare,
asigurarea gărzilor și a personalului medical necesar, a medicamentelor etc;
- Funcționarea la capacitate optimă a Serviciului Județean de Ambulanță Olt și a
SMURD Olt;
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- Acordarea atenției pacienților minori și vârstnici la externarea din unitățile
spitalicești;
- Monitorizarea cazurilor speciale: gravide, dializați, persoane vârstnice, persoane
cu probleme psihice etc;
- Mediatizarea programului de lucru şi a numerelor de telefon la care consumatorii
pot sesiza orice aspecte privind nerespectarea normelor de alimentație publică;
- Întocmirea și mediatizarea unor recomandări pentru consumatori, referitoare la
examinarea trichineloscopică a cărnii de porc, locurile unde consumatorii pot să
obțină informații privind probele care trebuie prezentate pentru acest examen,
programul de lucru al circumscripțiilor veterinare unde se pot efectua aceste
examene etc;
- Luarea oricăror altor măsuri specifice, care se impun.
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