Inspectorii ASP Valcea vor
„teroriza” comerciantii de Zilele
Ramnicului

Cu ochii pe ei ” „agenții economici sunt obligați să se racordeze la rețeaua electrică
, să aibă instalații proprii de apă potabilă, precum și vas colector pentru apa
uzată”- ne-a declarat Ioan Mihail, director executiv ASP Vâlcea

Inspectorii Autorității de Sănătate Publică (ASP) Vâlcea demarează, cu
ocazia Zilelor Râmnicului, acțiuni ample de control asupra tuturor agenților
economici care desfășoară activități de alimentație publică . Fiecare comerciant are
obligația ca înainte de a-și începe activitatea, să obțină un aviz de la DSP Vâlcea.
Acest aviz prevede câteva reguli generale ce au ca scop prevenirea îmbolnăvirii
consumatorilor. „Sunt vizați în special agenții economici care comercializează
produse perisabile. Comercianții sunt obligați să se racordeze la rețeaua electrică
, să aibă instalații proprii de apă potabilă, precum și vas colector pentru apa
uzată. De asemenea, ei sunt obligați să își mențină starea de salubritate la locul
de muncă . Pentru asta li s-au pus la dispoziție mai multe euro-pubele, iar
angajații de la salubritate vor trece de două ori pe zi pentru a colecta
gunoaiele”– ne-a declarat Ioan Mihail, director adjunct al Autorității de Sănătate
Publică Vâlcea.

Mai mult, agenții economici vâlceni sunt obligați să aibă în dotare pahare,
veselă și ustensile adecvate pentru servirea consumatorului. „Timp de trei zile cât
vor dura zilele Râmnicului, două echipe complete, medic și asistent de specialitate,
ale ASP Vâlcea vor lucra non-stop, în două ture. Sunt convins că aceste controale se
vor extinde mai mult decât scrie în avizul de control. În caz de nevoie, ei vor avea
acces și la laboratorul ASP”– a mai spus Ioan Mihail. O altă acțiune pe care
inspectorii ASP Vâlcea o vor demara este aceea de control asupra ștrandurilor din
Râmnic, Ocnele Mari și Ocnița. Sezonul concediilor este în toi și, cum nu toată
lumea își permite să își petreacă vacanța la mare, pentru vâlcenii rămași acasă,
cele mai ieftine variante sunt ștrandurile. „Trebuie să verifică m dacă apa este
schimbată la timp, dacă înainte de a umple bazinele sunt dezinfectate. Vom
desfășura o acțiune amplă de control prin care vom urmări dacă se respectă
prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor la piscine, ștranduri și
bazine”– a conchis directorul executiv al ASP Vâlcea.

