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M I N I S T E R U L  A F A C E R I L O R  I N T E R N E 

INSTITUŢIA PREFECTULUI 

JUDEŢUL SĂLAJ 

R O M Â N I A 

 

APEL CĂTRE CETĂȚENII JUDEȚULUI SĂLAJ 
 
 
 Stoparea extinderii noului coronavirus depinde de fiecare dintre noi! 
 Trebuie să înțelegem cu toții situația epidemiologică prin care trecem. 

Trebuie să știm cum și când să cerem ajutor. 
 Facem un apel către autorități și către cetățeni să se informeze! 
 
 Persoanele care se întorc din zone declarate roșii sau galbene de risc 
epidemiologic sunt obligate să apeleze Direcția de Sănătate Publică Sălaj la 
numărul de telefon:  

  Tel fix: 0260 662 550  
 
 Cetățenii, autoritățile publice locale sau medicii de familie care au 
informații despre persoane care se întorc pe teritoriul României din zone roșii sau 
galbene de risc epidemiologic sunt rugați să sune și să transmită datele 
persoanelor posibil infectate cu coronavirusul COVID-19 doar la Centrul 
Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției la numerele de telefon: 
 

  Tel fix: 0260 661 277 
  Tel mobil: 0751 177 254 
  e-mail: dispecerat@isusalaj.ro 
 
 Persoanele care semnalează urgențe medicale sau persoanele care 
prezintă simptome specifice infecției cu COVID-19, sunt rugate să apeleze 
numărul unic pentru apeluri de urgență 112. 
 
 Pentru a nu bloca inutil medicii epidemiologi, activitatea Centrului 
Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției sau liniile 112 destinate 
apelurilor de urgență, vă rugăm să respectați aceste informații! 
 
 

 PREȘEDINTELE COMITETULUI JUDEȚEAN   

 PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SĂLAJ  
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