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Ultrașii lui FCU sar în ajutorul cetățenilor din Craiova.

În aceste zile România a intrat în febra problemelor COVID 19, după ce și la noi în țară au
apărut peste 60 de astfel de cazuri. Astfel că, foarte mulți cetățeni din diferite orașe au intrat în
panică, iar bătrânii, și nu doar aceștia, întâmpină mari probleme. Însă ultrașilor formației FC
Universitatea Craiova le pasă de locuitorii Băniei, iar brigada Capilati, gruparea care face parte
din Peluza Sud 97 Craiova dorește să îi ajute pe locuitorii din Bănie
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FII ULTRAS ZI DE ZI!
"Cum bine știți, întreaga Românie trece printr-o stare de isterie, poate exagerată din
anumite puncte de vedere. Însă, nu negam riscul la care persoanele din GRUPELE DE
RISC se expun, acestora recomandandu-se autoizolarea pentru a nu se expune la o
posibila infecție. Astfel, ne oferim voluntari să asigurăm TRANSPORTUL de cumpărături
STRICT pentru aceste persoane, de pe teritoriul Craiovei, tocmai pentru a îndemna
aceste persoane să rămână în casă.
Ce inseamnă persoane din grupele de risc?
În mare, persoanele cu o imunitate scăzuta, aceasta fiind conferită fie de vârsta înaintată,
fie de o boală cronica gravă preexistentă(afecțiuni cardiovasculare sau pulmonare,
ciroză, hepatită, etc.)
Dacă aveți nevoie de ajutorul nostru sau cunoașteți pe cineva care are, vă rugăm să ne
lăsați mesaj privat. De asemenea, ne-ar fi foarte de folos dacă ați distribui această
postare, pentru a ajunge la cât mai multă lume", se arată în comunicat.
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