Florin Cîțu: „Restricțiile intră în vigoare de duminică”
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Premierul Florin Cîțu a anunțat că restricțiile prevăzute în Hotărârea Comitetului Național
pentru Situații de Urgență vor intra în vigoare de duminică, nu de vineri, fiind prea scurt
timpul pentru implementare.

Cîțu a spus că Hotărârea CNSU va fi publicată vineri, dar nu va intra în vigoare până duminică.
„Astăzi (vineri – n.r.) se va publica hotărârea în Monitorul Oficial, însă, având în vedere
timpul scurt pe care l-ar avea operatorii economici la dispoziție să se pregătească, am
avut o discuție cu domnul Arafat și am stabilit ca aceste măsuri să fie aplicate de
duminică, 28 martie”, a scris pe Facebook, premierul Cîțu.
Restricțiile prevăzute în Hotărârea CNSU urmau să intre în vigoare de vineri.
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În localitățile cu o incidență mai mare de 7,5 cazuri COVID la mia de locuitori va fi interzisă
circulația în afara locuinței după ora 20:00, cu două ore mai devreme față de restul localităților.
Măsura se va aplica și în localitățile în care incidența este mai mare de 3,5 cazuri la mia de
locuitori în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.
De asemenea, magazinele vor fi închise de la ora 18:00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică
în localitățile cu o rată mai mare de 4 la mia de locuitori, iar acolo unde incidența este mai mare
de 7,5 cazuri la mie, măsura se va aplică pe tot parcursul săptămânii.
Se închid și sălile de fitness în localitățile cu o rată mai mare de 4 la mie.
Totodată, Guvernul a luat mai multe decizii pentru a permite circulația în noaptea de Înviere.
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