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HOTĂRÂREA NR. 5/ 2020 

privind  stabilirea măsurilor pentru prevenirea  infecției cu  

Coronavirus COVID 19” la nivelul Primăriei  orașului Geoagiu 

 

 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ al orașului Geoagiu, întrunit în 

ședință extraordinară, în data de  24.07.2020 

 

În conformitate cu prevederile: 

- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă aprobat  

prin HG nr. 1491/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 55/ 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19 

- Legii nr. 136 /2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de 

risc epidemiologic şi biologic 

- HGR nr. 553 /2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 

Reținând faptul că salariata Ispas Vera Ana a fost confirmată pozitiv la infecția cu Coronavirus 

COVID 19, în data de 24.07.2020 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Se  stabilesc următoarele  măsuri pentru prevenirea  infecției cu  Coronavirus  - 

COVID 19 la nivelul Primăriei  orașului Geoagiu  : 

1. se efectuează dezinfecția tuturor spațiilor din incinta sediului Primăriei orașului Geoagiu, cu 

substanțe dezinfectante cu efect activ împotriva coronavirusului SARS Cov-2, o data pe săptămână 

2.  se va realiza zilnic, igienizarea tuturor spațiilor din incinta sediului primăriei. 

3.  se asigură pentru tot personalul present la locul de muncă, măști de protecție și substanțe 

dezinfectante pentru mâini și se monitorizează utilizarea acestora de către asistentul medical care 

realizează triajul epidemiologic 

4. la intrarea în sediul primăriei, în mod obligatoriu, se efectuează triajul epidemiologic şi 

dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori. Triajul 

epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact și înregistrarea datelor 

în registrul de triaj epidemiologic, și se realizează numai de asistentul medical. 

5. în următoarele 14 zile calendaristice, personalul salariat prezent la serviciu va da o 

declarație pe proprie raspundere privind informarea de îndată a conducerii instituției și a unității 

medicale privind apariția unor simptome specifice îmbolnăvirii cu COVID 19. 



6. Intrarea în incinta Primăriei este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au 

motive justificate de a se afla în incintă. În cazul în care este necesară doar predarea unor 

documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, 

cu respectarea măsurilor de precauţie. 

 

Art. 2. Structurile subordonate Primăriei orașului Geoagiu cu atribuții în gestionarea situațiilor 

de urgență specific, precum și instituțiile care asigura funcții de sprijin potrivit HG nr. 557/2016 

privind managementul tipurilor de risc, vor lua toate masurile de gestionare a situației, potrivit 

competențelor acestora. 

Art. 3.  Prezenta hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către structurile implicate, iar 

Secretariatul tehnic al CLSU o va comunica celor menționați la art. 2. 

 

 

 

PREȘEDINTELE CLSU GEOAGIU 

Primar 

Cărăguț Vasile 

 

 

 

 


