ROMANIA

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ROSEȚI
JUDETUL CALARASI
Cod poștal 917210
cod fiscal: 4294146
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017
E-mail primariaroseti@yahoo.com
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de măsuri de combatere a noului Coronavirus COVID-19
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Roseți, judeţul Călăraşi,
întrunit în şedinţa extraordinară din 18.03.2020,

-

-

-

Luând act de:
Adresa nr. 1757467/17.03.2020 a Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență ‘’Barbu
Știrbei Călărași’’,
Prevederile Hotărârea CJSU Călărași nr. 15/17.03.2020 privind stabilirea măsurilor ce se vor lua la
nivelul județului Călărași pe perioada stării de urgență,respectiv prevederile Hotărârii CJSU nr.
16/18.03.2020 privind stabilirea de măsuri suplimentare pe perioada stării de urgență,
Având în vedere temeiurile juridice:
Prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României,
Ordonața militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc
aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri,
Prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,
actualizată;
Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 313/26.02.2020 pentru instituirea măsurii de
carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de
infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor
epidemiei;
Prevederile art. 27 lit. (l – q) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și
completările ulterioare;
Prevederile art.4, alin.(4), art.9, alin.(2), (3) şi (4), lit.d) și 10 alin. (5) din H.G.R. nr.1491/2004
privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea
şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
În temeiul art. 10 alin.(3) H.G.R. nr.1491/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Pe raza UAT Comuna Roseți, județul Călărași, se impun urgent următoarele măsuri
pentru informare, prevenție și limitarea a efectelor negative în contextul epidemiologic generat de noul
coronavirus (COVID-19):
a)Informarea unităților de învățământ, operatorilor economici/magazinelor, lăcașelor de cult și
oficiului poștal de pe raza comunei Roseți, județul Călărași privind necesitatea asigurării stocului de
materiale de protecție și dezinfectanți(clor, săpun, prosoape de hârtie, alte substanțe folosite pentru
igienizarea personală și a spațiilor) și de faptul că au obligația de a respecta și de a pune în aplicare

măsurile dispuse de către autoritățile în domeniul sănătății publice prin dezinfectarea frecventă a tuturor
suprafețelor expuse, de uz comun- clanțe, mânere, uși, întrerupătoare, mese, birouri, zona caselor de
marcat etc.
b) se stabilesc reguli principale ce urmează a fi transmise în localitate sub formă de anunț cu privire la
elementele comportamentale ce trebuiesc urmate de către cetățeni referitor la noul coronavirus COVID 19,
conform anexei la prezenta hotărâre.
c)Se formează o echipă la nivel local, constituită din câte un reprezentant al Postului de Poliție Roseți, al
Cabinetului individual medical și al Primăriei comunei Roseți, echipă care are ca atribuții centralizarea
zilnică a tuturor informațiilor cu privire la cazurile din localitate aflate în autoizolare la domiciliu, sau
după caz considerate suspecte sau confirmate la nivel local, privind infectarea cu virusul COVID-19.
d)Persoanele care nu prezintă simptome de îmbolnăvire cu COVID 19, ÎNSĂ:
-au călătorit în ultimele 14 zile în regiuni/localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu
transmitere comunitară extinsă;
-au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere
comunitară extinsă;
-au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus(COVID-19);
-sunt membri de familie ai unor persoane care se încadrează în una din situațiile de mai sus,
AU OBLIGAȚIA de a se autoizola la domiciliu timp de 14 zile de la data întoarcerii din călătorie,
respectiv de la data ultimului contact cu o persoană simptomatică/confirmată, timp în care vor fi
monitorizate de către medicul de familie, de către Poliția Roseți și de către un reprezentant din
partea Primăriei comunei Roseți.
e)Pentru ca cetățenii, instituțiile publice și operatorii economici de pe raza UAT Comuna Roseți să poată
primi informații cu privire la măsurile de igienă și de prevenire a răspândirii acestui virus, dar și pentru a
se putea transmite informații despre cetățenii care au revenit acasă din țările în care s-au constatat cazuri
de COVID-19 și pentru respectarea perioadei de autoizolare/carantină de 14 zile a acestora , se pune la
dispoziția locuitorilor comunei Roseți următoarele numere de telefon:

- Post Poliție Roseți-0242344023
- Cabinet individual medical-0242344026
- Primăria comunei Roseți-0242344022,0242344017.
f)Persoanele aflate în autoizolare/carantină, au obligația de a nu părăsi domiciliul declarat (delimitat
prin gardul înconjurător care împrejmuiește casa de locuit) pe durata celor 14 zile de
autoizolare/carantină(perioada medie de incubație a noului coronavirus este de cinci până la șapte zile,
iar cea maximă de 14 zile), cu atenționarea că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau
combaterea bolilor infectocontagioase, în conformitate cu prevederile art. 34 lit. m) din HGR nr.
857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății publice, cu
modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între
10.000 lei și 20.000 lei.
g)Cadrele medicale ale cabinetelor individuale de pe raza comunei Roseți, respectiv reprezentantul
Postului de Poliție Roseți vor înștiința persoanele aflate în autoizolare/carantină, că au obligația de a
desemna o rudă/prieten/vecin care să ajute la aprovizionarea cu apă, alimente și cele necesare, pe
durata celor 14 zile de autoizolare/carantină la domiciliu, fără însă a avea contact direct cu
persoana aflată în autoizolare. În cazul în care dintre persoanele autoizolate nu au rude în localitate
sau aparținători, vecini care să le procure cele necesare se va solicita sprijin Primăriei comunei
Roseți.
h)activitatea Primăriei comunei Roseți se va organiza astfel încât să fie evitat, pe cât posibil contactul
direct între persoane. În acest scop se vor utiliza, cu prioritate, mijloacele electronice de comunicare sau
prin serviciul de poștă/curierat;
i))prezența la sediul primăriei se va face doar pentru rezolvarea unor probleme urgente, ce nu suportă
amânare;
k)se instituie serviciul de permanență la nivelul primăriei comunei ROSEȚI, în vedere menținerii unei
legături permanente cu IGSU Călărași precum și cu persoanele aflate în carantină sau izolate la
domiciliu;

l)se suspendă activitatea de servire și consum a băuturilor alcoolice și nealcoolice organizată de
restaurante, cafenele, localuri publice, magazine , terase, în spațiile destinate acestui scop din interiorul
sau exteriorul locației.
m)în unitățile de alimentație publică,magazine, oficiu poștal, cabinet medical de familie, farmacii și alte
instituții publice din localitate se va asigura, în încăperi, prezența concomitent a unui număr de cel mult
două persoane, cu respectarea distanței de siguranță între aceștia, de minim 2 metri;
n)se suspendă toate activitățile culturale, sportive, religioase (cu excepția celor care nu suportă
amânare-înmormântări- însă cu respectarea strictă a condițiilor de igienă, respectiv număr de
participanți),
o)se vor respecta regulile de igienă ( spălarea frecventă a mâinilor, dezinfectarea suprafețelor de lucru,
purtarea în caz de nevoie a măștii de protecție, menținerea distanței impuse față de clienții vizitatori ș.a.);
Art.2. Se va informa DSP Călărași despre situația de urgență creată, acțiunile și măsurile
întreprinse pentru revenirea la starea de normalitate.
Art.3. În funcție de evoluția situației generate de contextul epidemiologic actual și de
comunicările ulterioare transmise de autoritățile naționale și județene, CLSU Roseți se va întruni în
ședință de urgență și va adopta măsurile care se impun.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează CLSU Roseți cu
atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

PREŞEDINTE
C.L.S.U. ROSEȚI
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