
COMUNICARE IMPORTANTĂ

BOMBA DAY - DUMINICĂ, 2 MAI 2021
Obligație de evacuare a locuințelor și a spațiilor în care se desfășoară

activități economice din cauza dezamorsării unui dispozitiv militar
periculos

În atenția persoanelor rezidente și a persoanelor care desfășoară activități
economice în zona de evacuare

Stimată doamnă/Stimate domn,

în calitate de rezident sau de persoană care desfășoară o activitate economică în zona de
evacuare stabilită pentru dezactivarea unei bombe din cel de-al doilea război mondial, care a fost
găsită în zona 'Mure Pallamaio, în centrul istoric al orașului Vicenza, va trebui, de asemenea, să
respectați obligația de evacuare a locuinței dumneavoastră sau a spațiului în care desfășurați o
activitate economică pentru a permite echipei de geniști a armatei italiene să desfășoare în condiții
de siguranță operațiunile de dezamorsare a bombei, care vor avea loc duminică, 2 mai 2021.

Pentru a evita orice pericol pentru populație și pentru a garanta siguranța cetățenilor, va fi
dispusă evacuarea tuturor clădirilor și a drumurilor care se află pe o rază de 450 de metri față de
punctul în care este poziționată bomba.

Prin urmare,  duminică, 2 mai 2021,  toți  locuitorii și persoanele care desfășoară activități
economice în zona afectată trebuie să părăsească această zonă  până la ora 8.00 și vor putea
reveni  în  propria  locuință  sau  în  spațiul  în  care  își  desfășoară  activitatea  numai  la  sfârșitul
operațiunilor de dezamorsare, care vor avea o durată estimată de aproximativ 7 ore.

În scopul respectării dispozițiilor anti-COVID în vigoare, mutarea va fi justificată de o stare
de necesitate.

Este importantă și necesară colaborarea tuturor persoanelor, astfel încât evacuarea să se
efectueze urmând cu strictețe instrucțiunile anexate, pornind de la respectarea orarului, ceea ce
este esențial pentru a permite finalizarea operațiunilor în cadrul programului stabilit.



În acest scop, începând cu ora 7.00,  duminică 2 mai 2021, va fi pus în aplicare un plan
amplu de control pentru drumurile din interiorul zonei afectate de evacuare: forțele de ordine vor
opri orice persoană sau vehicul neautorizat care se va afla în interiorul zonei după ora 8.00.

Orice persoană care nu respectă ordinul de evacuare va suporta sancțiunile prevăzute
de art. 650 din Codul penal pentru nerespectarea măsurilor luate de autorități.

În scopul de a garanta populației informații complete și în timp util, Primăria din Vicenza a
realizat broșura informativă atașată, iar informații suplimentare, actualizate în mod constant, vor
fi disponibile pe site-ul instituțional www.comune.vicenza.it, pe canalele sociale ale Primăriei sau
apelând numărul verde gratuit 800.127.812.

Sunt convins că putem conta, de asemenea, pe colaborarea dvs. și vă mulțumesc pentru
atenție și pentru înțelegerea față de inconvenientele pe care, inevitabil, le pot provoca situațiile de
acest gen, dar care trebuie sprijinite, în interesul comunității.

Cu stimă

Vicenza, 12 aprilie 2021
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