ANUNȚ IMPORTANT
Comunicat distribuire măști de protecție conform O.U.G. nr. 78/ 2020
Serviciul Public de Asistență Socială Jimbolia aduce la cunoștința cetățenilor orașului Jimbolia faptul că, începând cu data de
18.09.2020, se vor distribui măștile de protecție pentru persoanele defavorizate, conform prevederilor O.U.G. nr. 78/ 2020, privind acordarea de
măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unității administrativ-teritoriale.
Distribuirea măștilor se va face la sediul S.P.A.S. din Jimbolia, strada Victor Babeș nr. 13, după următorul program:
Luni – Joi 8, 30 – 16, 00, Vineri 8, 30 – 13, 30.
Fiecărui beneficiar i se vor acorda un număr de 50 DE MĂȘTI DE PROTECȚIE, aferente unei perioade de 2 luni.
BENEFICIAZĂ DE MĂȘTI DE PROTECȚIE URMĂTOARELE CATEGORII:
1. PERSOANELE DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL, acordat în baza Legii nr. 416/ 2001, privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
2. PERSOANELE DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI, acordata în baza
Legii nr. 277/ 2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. PENSIONARII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII ALE CĂROR DREPTURI SUNT DE PÂNA LA 704 LEI INCLUSIV,
reprezentând nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazute de O.U.G. nr. 6/ 2009, privind instituirea pensiei sociale minime
garantate, aprobate prin Legea nr. 196/ 2009, cu modificările ulterioare;
4. PERSOANELE ÎNCADRATE ÎN GRAD DE HANDICAP CARE REALIZEAZĂ VENITURI EXCLUSIV DIN
PRESTAȚIILE SOCIALE, prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/ 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Măștile de protecție se ridică personal, în baza prezentării actului de identitate valabil. Persoanele care se încadrează în categoriile
prevăzute mai sus, beneficiază de măşti de protecţie pe baza documentelor doveditoare, decizia de pensie/ cupon de pensie (ultimul sau
penultimul) sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.
În instituție se va intra pe rând, câte o persoană, respectând distanțarea fizică de 1,5 - 2 metri. Accesul se va face numai cu purtarea
corectă a măștii de protecție facială.

