COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA
H O T Ă R Â R E A Nr. 60
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 12.10.2020,
Având în vedere:
- dispozițiile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
- prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în
situații de risc epidemiologic și biologic;
- Hotărârea de Guvern nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- 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;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea
nr.16980/12.10.2020 referitoare la Căminul de persoane vârstnice ”Casa Dobrogeană” Tulcea,
În conformitate cu dispozițiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu
completările şi modificările ulterioare, precum și cu prevederile Hotărârii de Guvern 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 În urma analizei efectuate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Tulcea, prin care
se constată faptul că nu s-au mai înregistrat cazuri pozitive cu COVID-19 la Căminul de persoane
vârstnice ”Casa Dobrogeană” Tulcea, începând cu data de 12 octombrie 2020, se vor implementa
următoarele măsuri:
- Trecerea la program de lucru normal a personalului centrului;
- Efectuarea de teste COVID-19 ( cu rezultat negativ), realizat cu maxim 48 de ore de către
orice beneficiar nou, care dorește să intre în centru;
- Persoanele care au fost testate pozitiv cu COVID-19, vor fi cazate separat de persoanele
beneficiare nou sosite în centru;
- Nu este permis accesul vizitatorilor.
Art.2 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoștința tuturor instituțiilor, pentru
punere în aplicare.
Emisă astăzi, 12 octombrie 2020.
PREŞEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
P R E F E C T,
IORDAN ALEXANDRU-CRISTIAN

