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Măsuri COVID-19 

Pentru actualizări, vizitați periodic această pagină și accesați coronavirus.wa.gov pentru cele mai noi 

informații de la diferite agenții din întreaga țară (limba spaniolă, limba rusă, limba vietnameză, limba 

chineză, limba japoneză, limba coreeană, limba punjabi, limba somaleză, limba ucraineană). 

Clădirea UTC (Comisia pentru Servicii de Utilitate și Transport) este 
închisă publicului 

Până la o următoare eventuală notificare, clădirea UTC rămâne închisă publicului, iar angajații UTC își 

desfășoară toți activitatea de acasă. 

Pe site-ul nostru web sunt disponibile numeroase servicii, iar dacă aveți nevoie de asistență sau să faceți 

o reclamație a consumatorului, puteți apela numărul 1-888-333-WUTC (9882) sau ne puteți contacta 

prin chat online între orele 08:00 – 17:00, de luni până vineri. Vă punem la dispoziție servicii de 

traducere la telefon. 

Stay Home, Stay Healthy - Rămânem acasă, ne păstrăm sănătatea 

Pe data de 23 martie, Guvernatorul Jay Inslee a dispus ordonanța Stay at Home, Stay Healthy - 

Rămânem acasă, ne păstrăm sănătatea, iar pe data de 1 mai, acesta a prelungit ordonanța și a prezentat 

modelul pentru redeschidere în patru etape Safe Start Washington. Diferitele comitate parcurg aceste 

etape în mod individual, astfel este necesar ca firmele să fie la curent cu îndrumările care se aplică în 

comitatele unde își desfășoară activitatea. 

• Pentru a afla statutul activității dumneavoastră sau pentru a solicita statutul de firmă cu servicii 

esențiale, vă rugăm să depuneți acest formular (doar în limba engleză). 

Suport la factura de servicii de utilitate 

Guvernatorul Inslee a emis o ordonanță prin care interzice tuturor companiilor de furnizare de energie 

electrică, telefonie fixă și apă să suspende furnizarea serviciilor sau să impună penalități de plată 

întârziată până pe data de 28 iulie. 

• Companiilor li s-au pus la dispoziție fonduri pentru ajutarea clienților să-și plătească facturile la 

serviciile de utilitate.  

• Dacă aveți nevoie de asistență la plata facturii la serviciile de utilitate, puteți contacta 

compania dumneavoastră furnizoare de astfel de servicii sau puteți contacta comisia la numărul 

1-888-333-WUTC (9882), între orele 08:00-17:00, de luni până vineri sau prin email, oricând, la 

adresa consumer@utc.wa.gov 

• După expirarea ordonanței, tot va trebui să vă achitați facturile, prin urmare, dacă le puteți plăti 

acum, atunci vă recomandăm să o faceți.  

https://coronavirus.wa.gov/
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/ru/node/1551
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://app.smartsheet.com/b/form/d4c155fa930f4b848f95774d610c9708
mailto:consumer@utc.wa.gov
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Companii reglementate 

Colaborăm direct cu companii de utilități și transport reglementate de UTC, în această perioadă acestea 

modificându-și politicile și practicile.  

Informații pentru companiile de transport 

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) - Administrația privind 

siguranța conductelor și a materialelor periculoase (PHMSA) 

PHMSA a permis temporar modificări legate de calificarea operatorilor (doar în limba engleză), în 

sprijinul personalului limitat și al resurselor suprasolicitate.  

• Flexibilitate în ceea ce privește testarea la substanțele interzise. 

• Suspendarea aplicării calificării operatorilor și a cerințelor de gestionare a camerelor de control, 

precum cerințele referitoare la orele de serviciu și instruire specializată. 

Federal Railroad Association (FRA) - Asociația Federală a Căilor Ferate 

• FRA a emis o derogare de urgență conform căreia, în cazul în care apar lipsuri la locul de muncă, 

atunci suspendă aplicarea anumitor cerințe de siguranță (doar în limba engleză).  

• UTC va ține cont de această derogare atunci când va face uz de autoritatea sa delegată de 

punere în aplicare.  

Personalul firmelor de transport bunuri casnice 

• Personalul firmelor de transport bunuri casnice are obligația de a purta măști din material 

pentru față. 

• În cazul comitatelor care aplică Etapa 1, firmele de transport pot efectua transporturi asociate 

doar încheierii unei tranzacții imobiliare sau asociate unei persoane vulnerabile care părăsește 

un mediu nesigur. 

• În cazul comitatelor care aplică Etapa 2, firmele de transport își pot relua întreaga activitate, 

dacă pot respecta cerințele de siguranță la angajator, impuse de Department of Labor & 

Industries (Departamentul Muncii și Sectoarelor Industriale). 

Federal Motor Carrier Safety Administration (FMSCA) - Administrația Federală a Siguranței 

Transportatorilor Auto 

• FMSCA a aprobat o derogare temporară cu privire la cerințele legate de orele de serviciu pentru 

vehiculele comerciale care livrează mărfuri de urgență (precum mâncare, echipamente medicale 

și echipament personal de protecție), cu condiția ca șoferii să beneficieze de timp liber după 

efectuarea livrării. 

• FMSCA a publicat o listă de întrebări frecvente legate de această declarație pe site-ul său web 

(doar în limba engleză).  

• FMCSA a creat o pagină informativă despre Coronavirus (COVID-19) (doar în limba engleză). 

Department of Licensing (DOL) - Departamentul de Acordare a Permiselor 

• Departamentul de Acordare a Permiselor a prelungit temporar perioadele de expirare 

a permiselor auto cu 30 de zile.  

https://www.phmsa.dot.gov/news/phmsa-stay-enforcement-covid-19
https://www.railwayage.com/wp-content/uploads/2020/03/Emergency-Waiver-Letter-03252020.pdf
https://www.fmcsa.dot.gov/emergency/frequently-asked-questions-related-fmcsa-emergency-declaration-03192020
https://www.fmcsa.dot.gov/COVID-19
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• Conform îndrumărilor FMSCA, DOL prelungește perioadele de expirare a permiselor auto 

comerciale (CDL) și a autorizațiilor de conducere comerciale (CDP) care urmau să expire pe sau 

după data de 30 martie până pe data de 30 septembrie.  

• Conducătorii de vehicule comerciale au obligația să dețină o copie a certificatului medical 

expirat, pentru a demonstra că data de expirare a permisului sau autorizației pe care le dețin era 

30 martie sau după această dată. 

Întruniri deschise, audiențe și ateliere  

 Desfășurăm toate întrunirile deschise, audiențele și atelierele la telefon sau online. Dacă aveți de gând 

să participați la un eveniment al comisiei, asigurați-vă că consultați calendarul pentru eventuale detalii.  

Resurse 

• Site-ul web oficial al Statului Washington (limba spaniolă, limba rusă, limba vietnameză, limba 

chineză, limba japoneză, limba coreeană, limba punjabi, limba somaleză, limba ucraineană). 

• Site-ul web al Departmentului de Sănătate Epidemia cauzată de noul Coronavirus 2019 (limbajul 

semnelor (ASL ), limba chineză, limba japoneză, limba coreeană, limba punjabi, limba rusă, limba 

somaleză, limba spaniolă, limba ucraineană, limba vietnameză). 

• Apelați linia de asistență telefonică dedicată COVID-19 la numărul 1-800-525-0127 dacă aveți 

întrebări despre ce se întâmplă în Washington sau despre cum se răspândește virusul. Liniile 

telefonice sunt deschise zilnic între orele 06:00 - 22:00. 

• Pentru a afla dispozițiile comisiilor pentru serviciile de utilitate din alte state, vizitați acțiunile 

guvernamentale NARUC (Asociația Națională a Comisarilor de Reglementare a Serviciilor de Utilități) 

(doar în limba engleză). 

Acces 

Aveți nevoie de aceste informații într-un alt format? Apelați numărul 1-800-833-6384 sau formați 

711 pentru Text Teletype (TTY) prin intermediul Washington Relay Services (Serviciile de Retransmisie 

din Washington). 

UTC (Comisia pentru Servicii de Utilitate și Transport) vă poate fi de folos în mai multe limbi. Apelați 

numărul 1-888-333-9882, între orele 08:00 - 17:00, de luni până vineri, și solicitați serviciile unui 

interpret. 

 

https://www.utc.wa.gov/docs/Pages/AllEvents.aspx
https://coronavirus.wa.gov/
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/ru/node/1551
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/AmericanSignLanguage
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/AmericanSignLanguage
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/ChineseSimplified
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Russian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/CoronavirusSpanish
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/vietnamese
https://www.naruc.org/compilation-of-covid-19-news-resources/state-response-tracker/
https://www.naruc.org/compilation-of-covid-19-news-resources/state-response-tracker/

