
 

Hotărâre nr. 4/19.05.2020 

Privind măsurile care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul Comunei Bărcănești, județul Prahova 

  

             Având în vedere contextul actual de declarare de către Organizația Mondială a Sănătății a 

stării cauzată de noul coronavirus și ca urmare a răspândirii extrem de rapide la nivelul Europei și pe 

teritoriul României, şi în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 21/2004 privind 

sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență aprobată prin legea 15/2005 cu 

modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii Guvernului României numărul 1491/ 

2004 pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea 

și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență cu modificările și completările 

ulterioare, 

Având în vedere: 

- Regulamentul privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local 

pentru situații de urgență Bărcănești, 

-H.G. nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

-Ordinul Ministerului Muncii nr.3577/15.05.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu 

noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii 

de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă 

 

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Bărcănești adoptă prezenta hotărâre: 

 

 

Art. 1 Se aprobă măsurile care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul Comunei Bărcănești, județul Prahova, prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată în vederea aplicării 

persoanelor și autorităților de pe raza U.A.T. Bărcăneşti prin grija Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență Bărcănești. 

 

 

                                   Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Bărcănești 

Primar - Valeriu Lupu 
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Anexa  

la Hotărârea C.L.S.U  Bărcănești nr. 4/19.05.2020 

 

Măsuri care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul Comunei Bărcănești, județul Prahova 

 

 

1.Pe durata stării de  alertă declarată prin H.G. nr.394/2020  , conducerea operaţională  a Poliţiei 

Locale Bărcăneşti  se exercită  de şeful  Poliţiei Municipiului Ploieşti  şi adjunctul şefului Poliţiei 

Municipiului Ploieşti sub coordonarea  şi controlul conducerii Inspectoratului Judeţean de Poliţie 

Prahova  . 

2. Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea si desfasurarea 

de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, inclusiv 

a celor de tipul drive-in, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, 

sportive sau de divertisment in spatii inchise, pe teritoriul UAT Bărcăneşti . 

 3. Activitatea Centrului Cultural-istoric ,,Mihai Viteazu” , precum si evenimentele culturale in aer 

liber si festivalurile publice si private poate fi desfasurata in conditiile stabilite de lege ; 

4.Prevederile Hotărârilor  C.L.S.U  Bărcănești nr.1- 3/2020 rămân aplicabile . 

5.Pe durata starii de alertă, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru 

asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, se vor 

respecta urmatoarele masuri: 

 5.1. Obligativitatea purtării mastii de protecţie de către toate persoanele ; 

 5.2.Afişarea la intrare şi în cele mai vizibile locuri din cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti a  

regulilor de conduită obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în instituţie, cu 

privire la prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2; 

5.3.Respectarea de către angajati a precauţiunilor  universal valabile: 

   – mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice; 

   – mentinerea igienei riguroase a mainilor, cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde sau cu 

dezinfectanti avizati, ori de cate ori este nevoie; 

   – evitarea atingerii fetei cu mainile nespalate/ nedezinfectate; 

   – mentinerea igienei respiratiei: tuse si/sau stranut (in plica cotului sau in servetel de unica 

folosinta), rinoree (in servetel de unica folosinta). Dupa utilizare, servetelul de unica folosinta va fi 

aruncat in recipientul de colectare a deseurilor si se va efectua imediat igiena mainilor; 

   – limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanta de minimum 1,5 m; 

 5.4.Măsurile sunt obligatorii pentru toate persoanele care intră în cadrul Primăriei comunei 

Bărcăneşti; 

 5.5. Asigurarea culoarelor speciale de acces in incintă si de circulaţie pentru angajati, în vederea 

evitării aglomeratiei la ghişeele amenajate la intrarea în instituţie; 

5 .6.Limitarea prin marcaje a accesului la zonele comune si asigurarea respectării normelor de  
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distanţare socială în aceste zone; 

5.7.Achiziţionarea unui termometru digital pentru  măsurarea temperaturii salariaţiaţilor şi a tuturor 

persoanelor care intră în instituţie ; 

5.8.Desemnarea ca responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în 

institutie a domnului Popescu Radu care va îndeplini următoarele atribuţii : 

-verifică temperatura tuturor persoanelor care intră în instituţie, 

 -asigură triajul observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la inceperea 

programului de lucru si ori de cate ori este necesar pe parcursul programului; 

-interzice accesul în unitate al persoanelor care prezinta simptome de infectare cu coronavirusul SARS 

CoV-2 sau care au temperatura corpului mai mare de 37,3 C; 

 5.9. Amplasarea de dozatoare cu dezinfectant la intrarea in unitate, precum si in fiecare sector al 

locului de muncă; 

 5.10.Achiziţionarea şi aplicarea de  benzi autoadezive  de marcare a distantei recomandate (1,5 metri) 

in locurile de munca in care se lucreaza cu publicul, pentru persoanele care asteapta la rand sa intre in 

incinta, recomandand, in masura in care conditiile meteorologice permit, ca persoanele care asteapta la 

rand sa ramana in afara cladirii, tot la o distanta de minimum 1,5 m; 

 5.11.Dispunerea aerisirii birourilor minimum o data de zi; 

 5.12.Dezinfectarea balustradelor, manerelor  usilor si ferestrelor din unitate, precum si altor  zone 

intens folosite (minimum o data pe saptamana si de cate ori este necesar); 

 5.13.Dezinfectarea cel putin o data pe saptamana si ori de cate ori este necesar a spatiilor  comune si 

spatiilor de lucru cu substante aprobate pentru combaterea SARS CoV-2; 

 5.14. Evitarea folosirii instalatiei de climatizare sau, daca este necesar sa o foloseasca, asigurarea 

nebulizării si dezinfectiei instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului, in afara 

programului de lucru; 

5.15.Asigurarea în permanenţă, la grupurile sanitare, vestiare si sali de mese, săpun si dezinfectant de 

mâini şi montarea de postere cu modul corect de spălare a mainilor; 

5.16. Limitarea deplasarilor in afara locului de munca doar la situatiile in care acestea sunt strict 

necesare desfasurarii activitatii si se asigura ca, atunci cand este necesar sa se efectueze, angajatii se 

deplaseaza cu asigurarea conditiilor de preventie minimale; 

 5.17.Asigurarea ca circulatia documentelor in instituţie să se realizeze preponderent prin mijloace 

electronice; 

5.18.Pe durata stării de alertă toţi angajaţii  Primăriei Comunei Bărcăneşti şi toate persoanele care intră 

în incinta acesteia au obligaţia de a respecta măsurile prevăzute de prezenta hotărâre. 

 

Președintele Comitetului local pentru situații de urgență Bărcănești 

Primar, 

Valeriu Lupu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


