Scris de newsreporter pe 25 februarie 2020, 10:04

94 de persoane care au ajuns, marti noaptea,
din Italia la Craiova, izolate la domiciliu
94 de persoane care au ajuns, marti noaptea, din Italia la Craiova, vor sta 14
zile izolate la domiciliu, sub supravegherea medicilor, potrivit Mediafax.
Romanii intorsi din Italia spun ca ceilalti conationali din peninsula nu vor sa
vina acasa de teama ca ajunge si in Romania virusul ucigas, scrie HotNews.ro.
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Aeronava care a venit de la Bergamo, marti noaptea, pe Aeroportul International Craiova, ar fi
trebuit sa aduca 155 de pasageri. Au ajuns doar 110. Echipele de medici i-au asteptat la
coborare din avion si le-au luat temperatura. Calatorii au completat si un formular in care au
declarat zonele de unde vin, dar si locul unde vor sta in Romania.
Potrivit autoritatilor din Dolj, 94 de persoane au declarat ca vin din zonele de risc din Italia, in
apropierea localitatilor aflate in carantina din cauza coronavirusului. Toate aceste persoane au
fost anuntate ca vor fi izolate la domiciliu in urmatoarele 14 zile.
„Din cei 110, pentru 94 de pasageri a fost recomandarea de autoizolarea la domiciliu pentru ca vin
din regiuni unde exista cele 11 comune unde este carantina.Toti cei 110 pasageri sunt afebrili,
adica nu prezinta niciun fel de simptome de boala. Ei vor fi monitorizati zilnic de catre medicul de
familie, cu obligatia sa ramana la domiciliu timp de 14 zile", a declarat Narcis Purcarescu, prefect
de Dolj
Cei mai multi dintre pasageri purtau masti medicale si chiar manusi de protectie. Unii au declarat

ca s-au intors acasa de teama coronavirusului, altii spun ca romanii din Italia nu vor sa revina in
tara pentru ca situatia de aici ii sperie mai rau.
„Din Cremona vin. in realitate, lumea se plimba pe afara, cu copii cu tot. Este un virus, o gripa,
mai bine spus, mai severa. in rest, nimic mai mult. in anumite parti, unde au fost cazuri
confirmate, sunt restrictii. Unde n-au fost, nu e nimic. Nu stiu care e starea de spirit a romanilor.
N-am vorbit. Eu cand am auzit, am venit acasa. Am venit s-o linistesc pe mama. in avion, pana
am ajuns acasa, nu ne-au spus nimic. Cand am ajuns, au zis sa coboram in grupuri de cate 15.
Ne-au luat temperatura, de unde venim, unde plecam si cam atat.(...) Eu, din regiunea de unde
vin, trebuie sa raman in casa 14 zile. Obligat. Sunt din Sadova", a declarat un tanar la sosirea pe
Aeroportul International Craiova.
„Suntem speriati ca venim fara <virusi> si gasim <virusi> aici", a declarat un alt pasager.
„Sunt unele localitati inchise in care nu se poate intra, nu se poate iesi. Am discutat cu romanii de
acolo. Sunt foarte speriati, stau la locurile lor de munca, la casele lor... Lumea nu se gandeste sa
se intoarca in tara fiindca nu se stie daca nu cumva nu o sa vina si aici virusul. Si atunci nimeni
nu vrea sa-si paraseasca locul de munca", a spus o pasagera la sosirea in Craiova.
Printre pasagerii care au ajuns de la Bergamo la Craiova se numara si un cetatean sarb si doi din
Ucraina.
Potrivit autoritatilor din Dolj, numarul persoanelor izolate la domiciliu a ajuns, marti noaptea, la
124.
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