COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA
H O T Ă R Â R E A Nr. 80
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 17.11.2020.
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.967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 153/2020 privind desemnarea doamnei Caloianu Carmen,
subprefect al județului Tulcea, ca înlocuitor de drept al prefectului județului Tulcea;
Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr. 19264 din
15.11.2020, comunicată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, referitoare la evaluarea
situației epidemiologice pentru luna noiembrie la nivelul județului Tulcea,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 În urma analizei datelor epidemiologice cu privire la creșterea cazurilor confirmate cu SARSCoV-2 la centrele rezidențiale: CRRN Zebil, CRRN Babadag, CIA ”Dumbrava” Babadag și CIA
Babadag din județul Tulcea, se instituie următoarele măsuri pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu SARSCoV-2, astfel:
 Supravegherea tuturor locațiilor menționate, timp de 14 zile, de către structurile cu atribuții
pe linie de ordine și siguranță publică, cu posibilitatea prelungirii perioadei, dacă se impune;
 Efectuarea de ture continue de 10 zile cu 10 zile a personalului medico-sanitar și testarea
după 8 zile (excepție face personalul care lucrează la bucătărie, spălătorie, centrală termică,
care are circuit separat și nu se intersectează cu personalul medico-sanitar și cu beneficiarii);
 Cazarea personalului medico-sanitar aflat în repaus se va efectua la Hotel Rex din municipiul
Tulcea, cu respectarea normelor sanitare;
 Monitorizarea zilnică clinică a persoanelor se va face de către medicul de familie în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1819/2020 privind

modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea
planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile
sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă
Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de
risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;


Accesul vizitatorilor sau aparținătorilor beneficiarilor serviciilor sociale în cele patru centre
rezidențiale este interzis.
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 instituțiilor implicate în gestionarea
acestor măsuri, pentru punere în aplicare.
Emisă astăzi, 17 noiembrie 2020.
p. PREŞEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
SUBPREFECT,
CALOIANU CARMEN

