COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA
H O T Ă R Â R E A Nr. 57
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 07.10.2020.
Având în vedere:
- prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii
de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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.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;
- prevederile Hotărârii 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 Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 47 din 05.10.2020
privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura
carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice
- adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, nr.16731/06.10.2020, referitoare
la evaluarea situației epidemiologice din județul Tulcea pe luna septembrie;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 La propunerea Direcției de Sănătate Publică a județului Tulcea, în urma analizei
privind creșterea incidenței cazurilor confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori, se
recomandă, începând cu data de 07.10.2020, timp de 14 zile, următoarele măsuri pentru
comunele: Grindu, Stejaru, Somova și Jijila:
 Toate instituțiile publice și private, precum și operatorii economici care își
desfășoară activitatea în localitățile menționate au obligația de a organiza
programul de lucru în regim de muncă la domiciliu/telemuncă iar acolo unde acest
lucru nu este posibil, se recomandă decalarea programului de lucru cu scopul de a
evita aglomerarea la locul de muncă;
 Direcția de Sănătate Publică Tulcea va efectua în regim de urgență pliante cu
recomandări privind măsurile de prevenție și le va transmite către medicii de familie
și asistenții medicali comunitari, precum și transmiterea pe e-mail către toate
primăriile;
 Interzicerea organizării de evenimente private (petreceri, zile onomastice,
parastase, etc);
 Purtarea măștii de protecție în aer liber, în zonele aglomerate, precum și în spațiile
închise;
 Verificarea respectării normelor de protecție în magazine;
 Scurtarea duratei slujbelor la biserică și pe cât posibil desfășurarea în curtea
bisericii ( în funcție de vreme);



Se vor organiza echipe formate din: asistent medical comunitar, asistent medical
social și un reprezentant din cadrul Poliției Locale, care se vor deplasa la familiile
din localitățile vizate, în vederea explicării riscurilor privind infecția cu SARS-CoV-2
și măsurile de prevenție, precum și identificarea persoanelor cu posibile probleme
medicale;
Art.2 Se recomandă tuturor unităților administrativ teritoriale din județul Tulcea să nu
încurajeze organizarea de evenimente artistice/spectacole și altele asemenea, ce implică
aglomerări de persoane.
Art.3 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, 07 octombrie 2020.
PREŞEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
P R E F E C T,
IORDAN ALEXANDRU-CRISTIAN

