
COMUNICAT 

privind incidența cumulată a cazurilor confirmate pozitiv  

cu virusul SARS COV 2, în ultimele 14 zile, 

la nivelul orașului Geoagiu 

 

Conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara  nr. 

55/ 02.11.2020 incidența cumulată a cazurilor confirmate pozitiv cu virusul SARS COV 

2, în ultimele 14 zile, la nivelul orașului Geoagiu este următoarea: 

Sat Aurel Vlaicu = 2,13 

Geoagiu = 1,29 

Sat Bozeș = 10,15 

În localitatea Geoagiu se instituie următoarele măsuri: 

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de 

preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor 

alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul 

clădirilor, este permisa fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului 

în intervalul orar 06.00 – 23.00 

 

2. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară 

activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și 

băuturilor alcoolice și nealcoolice, în spațiile special destinate dispuse în 

exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m 

între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă dacă sunt din 

familii diferite, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară. 

 

3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor 

de noroc este permisa fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului . 

În localitatea Aurel Vlaicu se instituie următoarele măsuri: 

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de 

preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor 

alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul 

clădirilor, este permisa fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului 

în intervalul orar 06.00 – 23.00 

 

2. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară 

activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și 

băuturilor alcoolice și nealcoolice, în spațiile special destinate dispuse în 

exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m 



între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă dacă sunt din 

familii diferite, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară. 

 

3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor 

de noroc este permisa fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului . 

 

 

În localitatea Bozeș se instituie următoarele măsuri: 

1. Se instituie obligativitatea de purtare a măștii de protecție, astfel încât să 

acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 

ani, în toate spațiile publice deschise. 

 

2. Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care 

desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor 

alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor 

și cafenelelor, în interiorul clădirilor. 

 

3. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care 

desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor 

alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, în spațiile special destinate 

dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de 

minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă 

dacă sunt din familii diferite, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară. 

 

4. Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în 

domeniul jocurilor de noroc . 
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                                                                 PRIMARUL ORAȘULUI GEOAGIU 


