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Comercianţi avertizaţi pentru vânzarea produselor interzise tinerilor
botoşăneni
Informaţiile prezentate prefectului de Botoşani în ultimele zile sunt de natură să
alarmeze autorităţile menite să vegheze asupra siguranţei şi sănătăţii generaţiilor tinere. O
serie de rapoarte întocmite de structurile militarizate arată că sunt numeroase cazurile în
care minori, elevi la diverse unităţi de învăţământ pot cumpăra băuturi alcoolice şi ţigări
chiar de la chioşcurile din apropierea instituţiilor în care învaţă. Subiectul a fost discutat
la începutul acestei săptămâni, prefectul Costică Macaleţi solicitând o serie de măsuri
pentru diminuarea la maxim a fenomenului.
Astfel, în perioada următoare, comercianţii din apropierea şcolilor şi liceelor vor
fi avertizaţi de către comisarii pentru protecţia consumatorilor, să respecte legea privind
vânzarea alcoolului şi ţigărilor către persoane sub 18 ani. Patrule mixte de control vor
verifica ulterior modul în care aceştia respectă legea.
„În primul rând, să fie avertizaţi vânzătorii de la fiecare chioşc sau magazin din
apropierea şcolilor, deci să se facă prevenţie mai întâi. Şi doar după această etapă să se
aplice sancţiuni.”, a solicitat prefectul.
Reprezentantul Guvernului în teritoriu a trecut în revistă şi modul în care
structurile militarizate şi instituţiile cu atribuţii în domeniu s-au implicat în marcarea Zilei
Naţionale fără Tutun.
În acest sens, Inspectoratul Judeţean de Poliţie a comunicat un număr de 87 de
acţiuni şi controale efectuate, în cadrul cărora au fost depistaţi 29 de elevi în baruri şi
restaurante. Ziua de 21 noiembrie, dedicată luptei împotriva fumatului, i-a dus pe poliţişti
şi în clase, unde circa 800 de elevi au discutat cu lucrătorii din Ministerul Afacerilor
Interne despre riscurile şi consecinţele. acestui viciu.
Aceeaşi temă, dar într-o manieră mai diversificată a fost abordată în 34 de şcoli şi
licee din judeţ, sub îndrumarea dascălilor. Concursuri, dezbateri, jocuri de rol, realizarea
de afişe, pliante şi chiar filme, sau derularea unor activităţi sportive, au fost tot atâtea
maniere de a exprima atitudini şi dorinţe ale micilor botoşăneni privind sănătatea proprie
şi a celor din jurul lor.
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