Data: 23.08.2022
-Anunț de finalizare proiect„Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu
echipamente de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte
echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea
coronavirusului SARS-Cov-2 în comuna Ciulnița, județul Ialomița”
Cod Smis 146401
Comuna Ciulnița, județul Ialomița, anunță finalizarea implementarii
proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu
echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală,
dezinfectanți precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru
a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov 2 în comuna Ciulnița,
județul Ialomița”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare,
Axa Prioritară 10, Obiectiv Specific 10.1-Sprijinirea ameliorării efectelor
provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor
sale sociale, contract de finanțare nr. 1168 din 14.03.2022, cod Smis 146401.
Obiectivul general al proiectului: asigurarea unei capacități adecvate
de gestionare a crizei sanitare prin diminuarea riscului de propagare a
infecției cu SARS-Cov-2 în sistemul public de educație preuniversitară din
Comuna Ciulnița, județul Ialomița.
Perioada de implementare a proiectului: 6 luni, perioadă cuprinsă
între data de 1 martie 2022 și respectiv, data de 31 august 2022.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare: 269,946.61 lei, valoare
totală eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT+EU.
Investiția a constat în achiziția de produse de igienă și sanitare pentru
prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2 după cum urmează:
- Produse pentru purificare aer necesare pentru dezinfectarea
încăperilor (nebulizatoare, soluție pentru nebulizatoare);
- Produse de protecție (măști de protecție pentru copii de până la 12
ani, viziere reutilizabile, măști de protecție pentru copii și adulți
de peste 12 ani, combinezoane de protecție, termometre digitale
noncontact);

- Produse de curățenie ( dezinfectanți pentru mâini și pentru
suprafețe, dispensere pentru săpun lichid, pentru dezinfectant,
pentru prosoapele din hârtie, saci menajeri biodegradabili, hârtie
igienică ecologică, prosop de hârtie pentru mâini, lavete microfibră,
mop curățenie, rezerve pentru mop, cărucior pentru curățenie
echipat standard, coșuri de gunoi cu capac și pedală, covor
dezinfectant tip tăviță).
Rezultate obținute în urma implementării proiectului:
2 Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea
crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2 (Școala Gimnazială Ciulnița,
Școala Primară „Petrache Poenaru” Poiana);
Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor
de infecție cu virusul SARS-Cov-2 de gestionarea a crizei sanitare.
Date de contact:
Comuna Ciulnița
E-mail: primariaciulnita@yahoo.com
Tel. 0243/218082

Manager de proiect
Mihai Ioana

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

