
 
         

 

 

  Vlad-Marius Botoş 
Member of the European Parliament 

 vlad-marius.botos@europarl.europa.eu 

 

Către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, 

Stimate domnule director Horea TIMIȘ, 

 

În urma multiplelor interpelări online cât și în urma audiențelor online desfășurate, am rugămintea 

să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

 

- Care este numărul de copii infectați cu COVID-19 în județul și municipiul Arad, defalcarea 

numărului acestora pe județ, respectiv pe municipiul Arad; 

 

- Care este modalitatea de acțiune în cazul existenței copiilor infectați COVID-19 și dacă există 

în acest sens o conlucrare medicală națională ori internațională pentru tratamentul acestora; 

 

- Enumerați modalitățile de protecție a personalului medical și a celorlalte organe cu atribuții 

legate de COVID-19 care au lucrat ori lucrează în punctele vamale Nădlac 1 și 2; care este 

numărul persoanelor testate din rândul lor, pe categorii de personal, inclusiv membri 

familiilor și contacții acestora; 

 

- Care au fost și sunt măsurile intreprinse pentru creșterea numărului de testări COVID-19 pe 

unitatea de timp la nivelul județului Arad, având în vedere numărul redus de testări, în ciuda 

existenței utilităților necesare; 

 

- Care au fost ori sunt cauzele raportării întârziate a deceselor din cauza COVID-19 în județul 

Arad și instituția care se face vinovată de acestă situație; 

 

- Având în vedere numărul foarte mare de cazuri de infectare și decese  COVID-19 la nivelul 

județului  Arad, raportat la nivelul național, vă rugăm să ne comunicați în mod foarte deschis 

dacă există capacitatea de a gestiona această criză medicală, cunoscut fiind faptul că există 

posibilitatea de a cere ajutor național sau internațional din partea unor organisme 

specializate în lupta împotriva epidemiilor. 

 

Menționez că am nevoie de răspunsuri clare  din partea instituțiilor pe care le conduceți pentru a 

putea răspunde la rândul meu interpelărilor cetățenilor din județul Arad, în calitate de 

europarlamentar. 

 

Cu respect, 

 

Vlad Marius Botoș 

Deputat al Parlamentului European  
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