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Stimate domnule Director Constantin Cătană,

În condițiile în care întreaga lume se confruntă cu pandemia provocată de COVID-19, în condițiile în
care situația medicală și economică devine din ce în ce mai precară, doresc să vă atrag atenția că
sursele cele mai credibile de informare ar trebui să fie autoritățile publice.
Constat, cu neplăcută surprindere, faptul că autoritățile publice din Arad fie și-au încetat cu totul
activitatea, fie eșuează total în comunicare. Țin să vă aduc aminte că poziția pe care o ocupați vă
obligă să vă asigurați nu doar că autoritățile publice își fac treaba și reacționează cât mai rapid și
mai eficient cu putință pentru contracararea efectelor crizei, ci și că atât situația reală cât și toate
măsurile luate sunt comunicate eficient populației.
Este dreptul nostru, al tuturor arădenilor să fim informați frecvent cu privire la toate aspectele
relevante ale crizei actuale. Este dreptul nostru să știm câte persoane intră în țară prin județul
nostru, câte centre de carantină există în Arad, câte persoane sunt în carantină și câte sunt declarate
sigure pentru a ieși din carantină, câte persoane sunt izolate la domiciliu, câți pacienți sunt testați
și câte cazuri noi cu COVID-19 avem în Arad, care sunt măsurile luate de instituția dumneavoastră.
Vă sugerez, ca atare, ca instituția pe care o păstoriți să înceapă o comunicare zilnică cu privire la
subiectele de mai sus, dar și la alte subiecte relevante pentru arădeni. Nu uităm că instituția are
persoane responsabile cu comunicarea și această sugestie ar trebui să fie ușor de îndeplinit.
De asemenea, vă sugerez să păstrați deschisă o linie de comunicare cu jurnaliștii din județ pentru a
putea răspunde în cel mai scurt timp posibil întrebărilor și pentru a vă asigura că cetățenii Aradului
sunt scutiți, în felul acesta, de invazia știrilor false.
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