COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA
H O T Ă R Â R E A Nr. 48
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului
Judeţului Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință
extraordinară în ziua de 10.09.2020.
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății
publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe

teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 37 din 28.07.2020 privind
stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul
spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare;
- analiza epidemiologică preliminară privind infectarea cu virusul SARS-CoV-2 la azilul de
bătrâni „Casa Dobrogeană” din municipiul Tulcea, înregistrată cu nr. 15284 din 09.09.2020,
înaintată de Direcția de Sănătate Publică Tulcea;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.
nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Începând cu data prezentei se instituie și se impun următoarele măsuri de
prevenire și limitare a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 la azilul de bătrâni „Casa Dobrogeană” din
municipiul Tulcea:
a) MĂSURI RECOMANDATE A FI APLICATE:













Organizarea unui program de lucru a personalului azilului în ture de 14 zile cu
14 zile;
Evaluarea stării de sănătate a cazurilor pozitive și adoptarea măsurilor specifice, în
consecință;
Stabilirea listei contacților direcți ai cazurilor pozitive;
Izolarea cazurilor pozitive în saloane, separate de ceilalți beneficiari până la internare;
Carantinarea pe o perioadă de 14 zile a contacților direcți la azil în camere separate;
Supravegherea epidemiologică zilnică a cazurilor pozitive și a contacților direcți pentru 14
zile de către medicul de familie;
Dezinfecția întregii clădiri;
Educație sanitară a tuturor angajaților și beneficiarilor privind transmiterea infecției cu
SarsCov-2;
Plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante, biocide avizate de MS pe fiecare etaj al
căminului;
Interzicerea vizitelor aparținătorilor beneficiarilor pe o perioadă de cel puţin 14 zile;
Întocmirea listei cu angajații care rămân în instituție începând din 09.09.2020 pe o
perioadă de 14 zile (toți angajații au test negativ COVID efectuat în 08.09.2020).
Repetarea testului COVID peste 5-7 zile.

b) MĂSURI CARE PRIVESC ANGAJAȚII:




Portul obligatoriu al măștii care trebuie sa acopere atât gura cât și nasul;
Efectuarea frecventă a igienei mâinilor cu apa și săpun sau dezinfectant;
Angajații simptomatici nu se prezintă la locul de muncă și contactează medicul de familie;

Art.2 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor,
pentru punere în aplicare.

Emisă astăzi, 10 septembrie 2020.
PREŞEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
P R E F E C T,
IORDAN ALEXANDRU-CRISTIAN

