ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA BĂRCĂNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind numirea responsabililor pentru supravegherea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea și
combaterea pandemiei COVID 19 în cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova
Având în vedere :
-Art.1 din H.G. nr.24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de
prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
-Art.1 lit.,,q” și lit. .,,r” din Ordinul 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-Co. V-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de
securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;
-Referatul nr. 13239 /18.05.2020 al lucrătorului desemnat cu răspunderi specifice în domeniul securității
și sănătății lucrătorilor prin care propune instruirea angajaților pentru prevenirea |Covid 19, numirea
responsabilor pentru supravegherea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea pandemiei
COVID 19 în cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii și sănătăţii în munca, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G
.nr. 1425/2006, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.
55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID 19;
În temeiul art. 155 şi art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările şi completările ulterioare ,
Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova emite prezenta dispoziţie :
Art.1. (1) Începând cu data de 18.05.2020, pentru supravegherea și aplicarea măsurilor de
prevenire și combaterea pandemiei de COVID 19, este numit domnul Popescu Radu având funcţia de
poliţist local în cadrul Serviciului Poliție locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Bărcănești.
(2) Personalul responsabil cu prevenirea şi aplicarea măsurilor de prevenire și combaterea
pandemiei de COVID 19, acţionează conform recomandărilor privind măsurile procedurale pentru
prevenirea și combaterea pandemiei de COVID 19.
Art.2. (1)Începând cu 18.05.2020, pe perioada stării de alertă declarată prin H.G. nr.24/2020 , se
desemnează ca responsabili pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în cadrul
Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova,d-nul Badea Gabriel şi d-nul Ion Dănuţ, având funcţiile
de paznic în cadrul Serviciului Poliție locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Bărcănești.
(2) Persoanele prevăzute la alin.1 va următoarele atribuții :
-verificarea
temperaturii
tuturor
persoanelor
care
intră
în
instituţie;
-asigurarea triajului observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea
programului de lucru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;
-interzicerea accesului în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul
SARS CoV-2 sau care au temperatura mai mare de 37,3 C.
Art.3. Măsurile și instrucțiunile cu recomandările privind prevenirea si aplicarea masurilor de
prevenire și combaterea pandemiei de COVID 19 sunt afisate, cel puțin, la intrarea în instituție.

Art.4. Dispoziţia poate fi contestată la Tribunalul Prahova-Secţia contencios administrativ, în
termen de 30 zile de la comunicare, conform prevederilor Legii nr.554/2004 –Legea contenciosului
administrativ, modificată şi completată.
Art.5. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de persoanele nominalizate la
art.1 şi la art.2 și vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija secretarului general al
comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova.
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