ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA LOPADEA NOUA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOTARAREA NR.1 DIN 18.03.2020
Privind stabilirea unor masuri necesare pentru prevenirea si gestionarea
infectiilor cu Coronavirus COVID-19 la nivelui Comunei Lopadea Noua

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

La initiativa Presedintelui Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta;
Avand in vedere prevederile:
- art.24 lit.b din OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de Urgenta ;
-art.10 alin.3 din H.G.nr.1491/2004 privind Regulamentul –Cadru privind structura
organizatorica , atributiile si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii
de urgenta;
- H.G nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la
cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării
infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Lopadea Noua;
- Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind

aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;
- Hotărârea nr. 9/10.03.2020 a Departamentului pentru Situații de Urgență, Grupul
de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul
României;
-Hotararea nr.11/10.03.2020 a Comitetului National Pentru situatii Speciale de
Urgenta,

HOTARASTE:

Art.1.Se restrictioneaza , timp de 30 zile cu posibilitatea de prelungire in functie de
evolutia situatiei, toate serviciile de relatii cu publicul , audientele, registratura
generala din cadrul Primariei Lopadea Noua.Toate solicitarile vor fi transmise prin
email la una din adresele primaria.lopadeanoua@yahoo.com sau lopadeanoua@ab.eadm.ro sau telefonic la nr.0258/875245-fax , 0258875120.
Cetatenii care nu au acces la unul dintre mijloacele de comunicare enumerate
mai sus , isi pot depune cererile sau sesizarile in cutia special destinata acestui scop,
cutie care va fi amplasata in curtea institutiei.
La nivelul Compartimentului Stare Civila si Asistenta Sociala se vor solutiona
numai solicitarile urgente pe baza de programare prealabila la nr. de telefon
0258/875245.

Art.2.Se interzice operatorilor economici privati sa desfasoare activitati de servire si
consum a bauturilor alcoolice in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau
exteriorul locatiei,daca servirea si consumul bauturilor alcoolice presupun ramanerea
clientilor in spatiile destinate acestui scop.
Art.3. Magazinele au obligatia sa primeasca maxim 2 clienti in acelasi timp in incinta,
restul clientilor fiind obligati sa astepte ordonat la coada in exteriorul cladirii, Distanța
maximă recomandată ferm de a fi păstrată, atât înăuntru, cât și în afara incintelor este
de 2 m între persoane.
Art.4.Toti agentii economici de pe raza Comunei Lopadea Noua vor asigura
dezinfectia frecventa a suprafetelor , in special,in zona caselor de marcat, precum si in
alte locuri expuse (ex.cosuri de cumparaturi, clante de la usi etc) precum si asigurarea
pentru angajati a materialelor destinate igienei personale (sapun, prosoape de hartie,
dezinfectante pe baza de alcool ).
Art.5. Se suspenda toate activitatile culturale,stiintifice,artistice,religioase,sportive, de
divertisment in spatii inchise.
Se interzice organizarea si desfasurarea oricarui eveniment care presupune
participarea a peste 100 de persoane in spatii deschise, iar pentru evenimentele ce
presupun participarea a maximum 100 de persoane , organizatorii sunt obligati sa
dispuna masuri pentru a asigura distanta de minimum 1m intre participanti.
Art.6.Persoanele asimptomatice care sosesc in comuna Lopadea Noua din zonele
afectate de virusul COVID-19 unde s-au inregistrat cel putin 500 de cazuri ( zona
galebena)se vor izola la domiciliu pe o perioada de 14 zile.
Echipa locala de impunere a izolarii va fi formata din medical de familie al
persoanei izolate si un reprezentant al Politiei Rurale Lopadea Noua, care vor
completa formularele de instiintare si procesele verbale si le vor transmite Directiei de
Sanatate Publica Alba.
In situatia in care, pe parcursul celor 14 zile dezvolta simptomatologie
specifica infectei cu coronavirusul COVID-19 ,se apeleaza serviciul 112.
La terminarea perioadei de izolare , persoanele respective vor obtine avizul
epidemiologic de la medicul de familie.
Art.7.Politia Rurala Lopadea Noua va monitoriza respectarea masurii de izolare la
domiciliu de catre persoanele aflate in aceasta situatie.In situatia nerespectarii masurii
de izolare la domiciliu de catre persoanele aflate in aceasta situatie, vor fi impuse
sanctiuni, conform actelor normative in vigoare.
Politia Rurala Lopadea Noua va intensifica actiunile de identificare a
persoanelor care se intorc din zone afectate de virusul Coronavirus, iar in situatia in
care se identifica astfel de persoane va anunta Primaria Comunei Lopadea Noua si
Directia de Sanatate Publica Alba.
Art.8.Primaria Comunei Lopadea Noua va achizitiona produse biocide avizate pentru
dezinfectia suprafetelor, a incaperilor, precum si a dezinfectantelor de maini pentru a
fi amplasate in toalete si pe holurile institutiei , cat mai aproape de intrarile in cladire.
Art.9. Primaria Comunei Lopadea Noua va achizitiona costume de protectie si masti
faciale de unica folosinta , pentru a fi puse la dispozitia ecipei locale de impunere a
izolarii.
Art.10.Primaria Lopadea Noua va achizitiona cantitatea de 1000 l hipoclorit de sodiu
pentru dezinfectia strazilor, trotuarelor, statiilor de autobuz, locurilor de joaca, a
bancilor care se gasesc pe domeniul public precum si cantitatea de 3000 masti de
protectie de unica folosinta pentru a fi distribuite locuitorilor Comunei Lopadea Noua.

Art.11.Primaria Comunei Lopadea Noua va mentine legatura cu persoanele izolate la
domiciliu si va asigura hrana pentru acestia,la cerere, in situatia in care persoanele
izolate nu pot fi sprijinite in procurarea hranei de catre cunoscuti, vecini, prieteni etc.
Art.12.Se vor intesifica actiunile de dezinfectie a suprafetelor atinse frecvent la sediul
Primariei Comunei Lopadea Noua, acestea realizandu-se cel putin de 2 ori in cursul
unei zile.
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