ROMANIA

JUDETUL BUZAU
COMUNA MEREI
COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUATIT DE URGENTA
HOTARAREA NR. 6l1,s mai 2O2O
privind luarea unor m5suri suplimentare pentru pentru
prevenirea infecliilor cu coronavirusul COVID 19
Comitetul Local pentru Situalii de Urgenl5 al comunei Merei,
Av6nd in vedere:
- Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-

HotS16rea Guvernului

nr. 394/18.0s.2020 privind declararea strrii

9i

de

alert6 9i mSsurile care se aplic6 pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;

-

HotErSrea nr.25 din 18.05.2020 a Comitetului Nalional pentru
situagii de urgentS au fost adoptate unele mbsuri pentru prevenirea 9i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- ordinul comun al Ministerului Educatiei gi cercet5rii gi al Ministerului

sindt5tii

nr.4.220/76912020 pentru stabilirea unor misuri de prevenire gi combatere
a imbolndvirilor cu SARS-CoV-2 in unitSfile/institutiile de inv5fimen!

-

prevederile OUG nr. 2L/2OO4 privind Sistemul Nalional de
Management al Situaliilor de Urgen!5, cu modific5rile 9i complet5rile

ulterioare;

-

prevederile HG nr. l49llZ0O4 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind structura organizatoricS, atribufiile, Funclionarea gi dotarea
comitetelor gi centrelor operative pentru situatii de urgenld;
-prevederile HG nr.557/2OL6 privind managementul tipurilor de risc.
^In temeiul
art. 10 alin. (1) - (3) din HG nr. t49L/2O04 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatoricE, atribuliile,
functionarea gi dotarea comitetelor gi centrelor operative pentru situagii
de urgentd,
HOTARASTE:
I

Art.1 Se aprob5 suplimentarea planului de

mSsuri cuprinse in
HotEr6rile Comitetului Local pentru Situalii de Urgen!5 al comunei Merei,
nr. t-4/2O2O , dupE cum urmeaz5 :
a. instituirea obligativitStii purtarii mSgtii de proteqie in spaliile publice inchise,
spatiile comerciale, mijloace de transport in comun 9i la locul de muncd ; aceasta
trebuie aplicat5 astfel inc6t s5 acopere atSt gura, c5t gi nasul ;

b.

respectarea distantei fizice minime

de 2 m intre persoane;
m6inilor inainte de intrarea

c.

dezinfectarea obligatorie a
comerciale, pensiuni, hoteluri, etc, de pe raza Comunei Merei;

?n

institutii, spatii

Art.2. Se aprob5 programul de normal de lucru cu publicul , pentru personalul

din

Primlria Merei cu respectarea urmdtoarelor mdsuri:
-accesul in institutie va fl limitat la maxim 4 persoane, cu pdstrarea
distantei
minime de 2 m intre oricare dou5 persoane, fiind interzis accesul publicului in birourile
institutiei;
- este interzis accesul mai multor persoane, concomitent, pentru solutionarea
aceleiagi probleme; dacd pentru rezolvarea unei solicit5ri este necesarE pafticiparea/

respiratorie (tuse, strenut, rinoree);
- se va eFectua triajul tuturor persoanelor in zona de acces in institulie prin
m6surarea temperaturii corporale de la dlstan!5 cu termoscaner; se va interzice accesul
oC;
persoanelor care au o temperaturd corporal5 mai mare de 37
,3
- dezinfectarea obligatorie a mdinilor inainte de intrarea in institu[ie si spaliile
comerciale;
- dezinfectarea suprafelelor expuse 9i evitarea aglomeririi de persoane
- achizitionarea de mSgti
substante biocide dezinfectante, avizate de

gi

Ministerul sdnEtEtii, pentru personalul institui!iei gi persoanele care au
accees in interiorul prim5riei, precum si pentru dezinfectarea spatiilor din
incinta institutiei.

Art.3

Conducerea $colii Gimnaziale Merei va lua toate m5surile necesare pentru
aducerea la indeplinire a prevederilor Ordinului comun nr. a.22Ol769lZOZO

Art.4 se interzic activitStile recreative

gi spoftive desfSgurate in aer liber cu exceplia
celor care se desfSgoard cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc ?mpreund

Art.5

Nerespectarea prezentei hotdr6ri atrage rdspunderea

disciplinarS, civilS, contravenlionalS sau penalE, dupE caz.
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