Cum arată noua declarație pe propria
răspundere, necesară la mersul cu trenul
15 mai 2020
Începând de azi, odată cu intrarea în starea de alertă, va fi necesară o
nouă declarație pe propria răspundere pentru călătoriile între
localități, inclusiv cu trenul. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela,
a anunţat joi seară că starea de alertă se decretează la nivel naţional
pentru 30 de zile, iar secretarul de stat Raed Arafat a precizat că
purtarea măştii devine obligatorie în spaţiile închise.

Din data de 15.05.2020, este permisă circulaţia
persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în interiorul
localităţilor, cu respectarea măsurilor de prevenire a
răspândirii infecţiei şi evitarea formării grupurilor
pietonale mai mari de trei persoane care nu aparţin
aceleiaşi familii.
Se instituie interdicţia deplasării persoanelor în afara
localităţii/zonei metropolitane cu următoarele excepţii:
1.deplasarea în interes profesional, inclusiv
între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de
desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
2.deplasarea în scop umanitar sau de
voluntariat;
3.deplasarea pentru realizarea de activităţi
agricole;
4.deplasarea pentru comercializarea de
produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
5 deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate
sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
6. deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de
tratament;
7. deplasarea
din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea
copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în
întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul
unui membru de familie;

8. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată

de la distanţă;
9. deplasarea pentru activităţi recreativ-sportive individuale desfăşurate în aer liber

(ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu
participarea a cel mult 3 persoane
10. deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de
persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială;
11. deplasarea pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de
întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de
domiciliu. La solicitarea instituţiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării
măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate potrivit
prevederilor se justifică prin declaraţie pe propria răspundere.

Noua declarație pe propria răspundere și mască de protecție pentru
călătoria cu trenul
Pentru deplasarea cu trenul nu va fi necesară doar noua declarație pe propria
răspundere. Secretarul de stat Raed Arafat a explicat că în mijloacele de transport în
comun, inclusiv în trenuri, în centrele comerciale şi la locurile de muncă purtarea măştii
devine obligatorie.
Arafat a precizat că în localitate se poate circula liber, dar nu în grupuri mai mari de trei
persoane. Ieşirea în afara localităţii se va face doar pentru motive întemeiate.
“Este interzis în afara localităţii cu excepţii: interes profesional, umanitar, activităţi
agricole, îngrijirea unei proprietăţi, programe sau proceduri în centre de tratamente,
îngrijirea copiilor, membrilor de familie, asistenţa persoane vârstnice, deces, asistenţa
medicală care nu poate fi amânată”, a mai precizat Raed Arafat.
Modelul de Declaratie pe propria raspundere il gasiti accesind linkul:
https://images.capital.ro/wp-content/uploads/2020/05/Declaratie-pe-propria-raspundere-Stare-dealerta.pdf

Sursa: Club Feroviar

