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DISPOZIŢIA nr. 102/2020
privind stabilirea de măsuri pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:
a) art.155 al in.( 1) lit.a) lit.d) coroborate cu alin.(5) lit. b) c ), raportate la cele ale art.129
alin.(7) lit.h), precum cele ale art.156 alin.( I) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019,
b) art.6-7 și art.20 din Legea nr.319/2006, Legii securitătii și sănătății în muncă, cu
modificarile și completarile ulterioare;
c) Hotararii de Guvern nr.1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securității și sănătății în muncă, nr.319/2006, cu modificarile și
completarile ulterioare;
d)art.5 alin.(1) lit. a), d), e) și f) din Legea nr.55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea
și cornbaterea efectelor pandemiei de COVID-19:
e)Hotararii de Guvern nr.394/2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se
aplica pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
respectiv dispozitiile cuprinse in: Anexa nr.1: art.3 și art 4; Anexa nr.2: l pct.1; Anexa nr.3:
art. 1 pct.1,2,3,5,art.2 pct. 1, art.9 pct.3, cu modificările și completările ulterioare;
f) Ordinului comun al ministrului muncii și protectiei sociale și ministrului
sanatatiinr.3577/831/15.05.2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul
coronavirus SARS-Co V-2 și pentru asigurarea desrașurarii activitatii la locul de munca în
conditii de securitate și sanatate in munca, pe perioada starii de alerta;
g) Ordinului comun al ministrului sanatatii și ministrului afacerilor interne nr.874/8
l/22.05.2020, privind instituirea obligativitătii purtării măștii de protectie, a triajului
epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu
virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019,
PRIMARUL COMUNEI DĂNEȘTI emite următoarea
DISPOZIȚIE
Art.1.- Pe durata stării de alertă se instituie permanentizarea activității Centrului Operativ
pentru Situaţii de Urgenţă, cu activitate temporară reactualizat prin DISPOZIŢIA NR.
59/2020 privind reactualizarea componenţei Comitetului Local şi Centrului Operativ pentru
Situaţii de Urgenţă din comuna Dăneşti.
Art.2.- Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-Co V-și
pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă în
spațiile publice în care functionează aparatul de specialitate al primarului comunei Dănești, se
instituie măsurile prevazute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispozitie.
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Art.3.- (1) Pe durata stării de alertă, în spatiule public închis în care funcționează aparatul de
specialitate al primarului comunei Dănești se instituie obligativitatea purtării măștii de
protecție, în conditiile și cu respectarea instrucțiunilor privind măsurile de igienizare,
prevăzute în anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta dispozitie.
(2) Intrarea în sediul primăriei comunei Dănești se poate realiza numai după efectuarea
triajului epidemiologic și dezinfectarea mâinilor, în conditiile și cu respectarea instrucțiunilor
privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta
dispoziție.
Art.4.- Doamna Zsigmond Emma în calitate de membru al Centrului Operativ pentru
Situaţii de Urgenţă cu activitate temporară, se desemnează să efectueze triajul epidemiologic
observațional și termometrizare non-contact pentru verificarea temperaturi tuturor persoanelor
care intră în institutie și asigurarea triajului observational al angajatilor prin verificarea
temperaturii acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe
parcursul programului și să țină evidența măsurătorilor de temperatură pentru personalul
angajat al aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești .
Art.5.- Doamna János Edit guard comunal se desemnează să asigure dezinfectarea și să țină
evidența cu dezinfectarea spațiilor și asigurarea spațiilor cu substanțe dezinfectante în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești.
Art.6.- Domnul Fülöp Ödön responsabilul cu securitatea si sănătatea în muncă va face
instruirea angajaților în ceea ce priveste securitatea și sănătatea în muncă în contextul
prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-Co V. (SSM)
Art.7. – Domnul viceprimar Both Norbert László va asigura îndeplinirea prevederile
prezentei dispoziții.
Art.8.- Prezenta dispozitie se comunică persoanelor desemnate, tuturor angajaților,
Prefectului Judetului Harghita, și se aduce la cunoștinta publică prin afișarea la avizierul
primăriei și publicarea în Monitorul Oficia Local pe site-ul www.danfalva.ro

Dăneşti, la 23 iunie 2020
PRIMAR,
Bőjte Csongor-Ernő

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL
Bogács Angyalka-Klára
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Anexa nr.1 la Dispozitia primarului nr.102 din 23 iunie 2020
Măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
și pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă
în spațiile publice în care funcționează aparatul de specialitate al primarului comunei
Dănești
1.Identificarea riscurilor specifice conditiilor de contaminare epidemiologica si
actualizarea documentelor de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor
la noile conditii de desfasurare a activitatii, in vederea luarii masurilor necesare pentru
combaterea raspandirii SARSCoV-2;
2. Afisarea la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduita
obligatorie pentru angajatii si pentru toate persoanele care intra in sediul primariei și în
celelalte instituitii publice. cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARSCoV-2;
3. Informarea angajatilor cu privire la riscurile de infectare si de raspandire a virusului, cu
privirela masurile de protectie si la regulile de distantare sociala care se aplica in cadrul
spatiilor publice, precum si cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor in care angajatii
sau alte persoane care au acces la locul de munca prezinta simptome ale infectarii cu
coronavirului SA RS-Co V-2;
4. lnformarea angajatilor cu privire la precautiunile 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.Asigurarea de echipamente individuate specifice de protectie impotriva raspandirii
coronavirusului SARS Co V-2 (mască de protectie, mănuși, substante dezinfectante ), pentru
toti angajatii, in functie de specificul activitatii;
6. Luarea de masuri ca persoanele care intra in institutiile publice respecta masurile de
protectie stabilite;
7. Comunicarea permanenta cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se
monitoriza starea de sanatate a angajatilor, astfel incat acestia sa poata beneficia de masurile
preventive profilactice care au fost prevazute la nivel national pentru combaterea raspandirii
coronavirusului SARS CoV-2;
8.Evitarea situatiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane si nesecurizate de
persoane
in incinta institutiilor publice;
9. Desemnarea un responsabil pentru verificarea temperaturi i tuturor persoanelor care intra
institutie;
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10.Asigurarea triajului observational al angajatilor prin verificarea temperaturii acestora
la inceperea programului de lucru si ori de cate ori este necesar pe parcursul programului;
11.Amplasarea de dozatoare/sticlute cu dezinfectant la intrarea in institutii, precum si in
fiecare compartiment al locului de munca;
12.lnterzicerea accesului in institutiile publice al persoanelor care prezinta simptome de
infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;
13.Aplicarea de benzi 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, cu recomandarea, 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 m;
14. Aerisirea birourilor minimum o data de zi;
15. Dezinfectarea balustradelor, manerelor usilor si ferestrelor din institutii, precum si alte
zone intens folosite (minimum o data pe zi si de cate ori este necesar);
16. Acordarea pauzelor de masa esalonat, cu respectarea distantei de minimum 1,5 metri
intre angajati;
18. Asigurarea în permanenta, la grupurile sanitare, vestiare, oficii, sapun si dezinfectant de
maini si montarea de postere cu modul corect de spalare a mainilor;
19.Amenajarea spatiilor de lucru astfel incat sa se poata pastra distanta fizica intre angajati,
prin stabilirea unui numar fix de persoane care pot lucra in aceeasi incapere.
20. Limitarea deplasarilor in afara locului de munca doar la situatiile in care acestea sunt
strict necesare desfasurarii activitatii. Atunci cand este necesar, angajatii se deplaseaza cu
asigurarea conditiilor de preventie minimale;
21.Circulatia documentelor in institutii se realizeaza preponderent prin mijloace electronice;
22. Revizuirea corespunzatoare a:
-planului de prevenire si protectie;
-instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, conform prevederilor mentionate si
adicerea acestora la cunostinta angajatilor.
23.Luarea unor masuri speciale in cazul in care un angajat este suspect/confirmat cu
infectare cu coronavirusul SARS CoV-2:
a) angajatii cu simptome respiratorii (tuse. stranut, rinoree etc.) si/sau stare general alterata,
aparute si/sau febra rnai mare de 37,3 C timpul programului de lucru, vor fi imediat izolati de
restul colegilor si trimisi la domiciliu sau la unitati sanitare, in functie de starea persoanei; in
marea majoritate a cazurilor nu este necesara inchiderea birourilor/cladirii;
b) daca intervalul de timp in care angajatul/persoana suspecta/confirrnata s-a aflat in incinta
este mai de 7 zile:
-se inchid toate incaperile in care acesta a petrecut timp indelungat (peste 20 de minute);
-inainte de incheierea programului se va asigura aerisirea mecanica a incaperii
( deschiderea geamurilor);
c) daca au trecut mai mutt de 7 zile de cand angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat
in incinta:
- nu este nevoie de curatenie/dezinfectie suplimentara;
- se mentin masurile de curatenie si dezinfectie de rutina;
d) se informeaza persoanele cu care angajatul/persoana suspecta/contaminata a venit in
contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanta mai mica de 1,5 m si fara masca) si
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se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de catre aceste
persoane a semnelor si a simptomelor de infectie respiratorie.
24.Toti angajatii din institutiile publice au obligatia să urmeze măsurile de mai jos:
a) respecta toate instructiunile prevazute in planul de prevenire si protectie si instructiuni le
proprii de securitate si sanatate in munca intocmite de catre angajator pentru prevenirea
raspandirii coronavirusului SARS CoV-2;
b) poarta mastile de protectie care sa acopere nasul si gura la locurile de munca organizate de
angajatori;
c) isi pot schimba echipamentul de protectie utilizat in drum spre locul de munca (masca si
manusi) cu un echipament nou;
d) accepta verificarea temperaturii corporale la intrarea in sediu. la inceputul programului
siori de cate ori revin in sediu;
e) instiinteaza imediat angajatorul daca prezinta, la inceputul sau in timpul programului de
lucru, simptome ale infectarii cu virusul SARS Co V-2 (tuse, stranut, rinoree, dificultati
respiratorii, febra, stare generala alterata);
f) raman la domiciliu daca, inaintea inceperii programului de lucru, prezinta simptome ale
infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si anunta angajatorul cu privire la acest lucru;
g) contacteaza, imediat, medicul de medicina a muncii responsabil al unitatii/medicul de
familie sau, in cazul in care starea acestuia este grava, serviciul unic de urgenta 112;
h) in cazul necesitatii izolarii la domiciliu, angajatul va intra in concediu medical, in baza
adeverintei eliberate de medicul de familie dupa perioada de izolare la domiciliu;
i) in cazul carantinei institutionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinta pentru
concediu medical, eliberata in baza avizului epidemiologic emis de catre directia de sanatate
publica din judetul in care isi desfasoara activitatea, la incheierea perioadei de carantina;
angajatorii de tip institutii/autoritati publice suporta integral indemnizatiile de asigurari
sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina ale propriilor
angajati;
j) se va intrerupe orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta institutiei
si persoana simptomatica;
k) dezinfecteaza spatiul de lucru si obiectele necesare activitatii proprii;
1) isi spala si isi dezinfecteaza mainile;
m) identifica si folosesc culoarele de circulatie asigurate de catre angajator:
n) evita stationarea in spatiile comune;
o) aerisesc frecvent (minimum o data pe zi) spatiul inchis in care isi desfasoara activitatea;
p) evita, pe cat posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tiparite atat in interiorul
cat si in exteriorul institutiei, pentru a limita contactul direct intre persoane.
25. Persoanele responsabile cu aducerea la indeplinire a masurilor din prezenta anexa sunt:
a) domnul Both Norbert László, viceprimarul comunei Dănești
b) Doamna Zsigmond Emma
c) doamna János Edit
d) domnul Fülöp Ödön
Dăneşti, la 23 iunie 2020
PRIMAR,
Contrasemnează pentru legalitate:
Bőjte Csongor-Ernő
SECRETAR GENERAL
Bogács Angyalka-Klára
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Anexa nr.2 la Dispozitia primarului nr.102 din 23 iunie 2020
Instructiuni privind masurile de igiena
in spafiile publice inchise in care functioneaza aparatul de specialitate al primarului
comunei Dănești
I. Portul mastii
1. Obligatii la nivelul personalului de conducere:
a) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de rise si vor stabili conditiile purtarii mastii
pentru angajati;
c) responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca va face instruirea angajatilor in ceea ce
priveste securitatea si sanatatea in munca (SSM).
2. Masuri generate:
2.1.Masca trebuie purtata in orice spatiu public inchis, spatii comerciale, mijloace de transport
in comun si la locul de munca, pe toata durata prezentei in aceste spatii.
2.2.In functie de evaluarea riscului, efectuata de medicul de medicina muncii al unitatii, pot
exista unele exceptii, astfel:
a) angajatul este singur in birou;
b) persoana sufera de boli care afecteaza capacitatea de oxigenare;
c) persoana desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante
(temperaturi ridicate, umiditate crescuta etc.);
d) vorbitorii in public. in spatii interioare, cu conditia respectarii distantei de 3 metri intre
acestia si alte persoane. doar in cazul in care nu se afla mai rnult de 16 persoane in incinta;
3. Utilizarea corecta a mastilor:
a) Mastile sunt eficiente daca sunt folosite in combinatie cu curatarea frecventa a mainilor cu
solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun.
b) lnainte de a pune masca, mainile trebuie igienizate (cu solutie pe baza de alcool sau cu apa
si
sapun). Masca trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul.
c) Masca trebuie schimbata o data la 4 ore si ori de cate ori masca s-a umezit sau s-a
deteriorat.
d) Masca nu se atinge in timpul purtarii; in cazul atingerii mastii. mainile trebuie igienizate
(cu
solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun).
e) Du pa folosire, masca se arunca imediat, intr-un cos de gunoi, preferabil cu capac, urmata
de
igienizarea mainilor.
t) Nu se recomanda reutilizarea mastilor medicale.
g) In cazul aparitiei febrei, tusei si stranutului, purtarea mastii este recomandata in orice
circumstanta (de exemplu. in spatiile deschise, la domiciliu).
II. Triajul la intrarea intr-o incinta a institutiilor si autoritatilor publice,
Pentrn personalul angajat:
1. La intrarea intr-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic si dezinfectarea mainilor.
2. Triajul epidemiologic nu implica inregistrarea datelor cu caracter personal si consta in:
a) masurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura inregistrata nu trebuie sa
depaseasca 3 7.3°C), la care se po ate adauga marja de eroare prevazuta in prospectu I
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dispozitivului;
b) observarea semnelor si simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventa. stranut frecvent.
stare generala modificata):
c) in cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,3°C se recomanda repetarea masurarii
temperaturii. dupa o perioada de 2-5 minute de repaus:
d) daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37.3°C sau/si prezenta altor simptome
respiratorii, persoana este trimisa pentru consult la medicul de familie; daca persoana:
(i) se incadreaza in definitia de caz suspect COVID-19, medicul de familie ii va recomanda
testarea;
(ii) nu se incadreaza in definitia de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta
diagnosticul catre alta afectiune.
3. Lucratorul desernnat responsabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului cornunei
Danesti are responsabilitatea de a dispune triajul observational al angajatilor din prirmarie.
3.1. ) Responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca impreuna cu medicul de medicina
muncii:
a) are obligatia monitorizarii starii de sanatate a angajatilor;
b) va face instruirea angajatilor in ceea ce priveste SSM (securitatea si sanatatea in munca);
c) va realiza o evaluare a riscului pentru a decide daca sunt si alte zone unde nu este
obligatorie masca.
3.2. Pentru alte persoane decat personalul angajat:
a) lntrarea intr-o incinta este permisa doar pentru persoanele care, in mod rezonabil, au motive
justificate de a se intra in acea incinta.
b) In cazul in care este necesara doar predarea unor docurnente, colete etc., aceasta se va
realizain afara incintei direct persoanei careia ii sunt destinate, cu respectarea masurilor de
precautie.
c) Daca este necesara intrarea in incinta. sunt obligatorii triajul epidemiologic si dezinfectarea
mainilor.
3.3. Triajul epidemiologic nu implica inregistrarea datelor cu caracter personal si consta in:
a) masurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura inregistrata nu trebuie sa
depaseasca 7,3°C);
b) observarea senmelor si simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventa, stranut frecvent,
stare generala modificata).
3.4.ln cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37.3°C, se recomanda repetarea
masurariitemperaturii. dupa o perioada de 2-5 minute de repaus.
3.5.Daca se constata mentinerea unei ternperaturi peste 37,3°C sau/si prezenta altor simptome
respiratorii, persoanei nu i se permite accesul in incinta.
Persoanele responsabile cu aducerea la indeplinire a masurilor din prezenta anexa sunt:
a) domnul Both Norbert László, viceprimarul comunei Dănești
b) Doamna Zsigmond Emma
c) doamna János Edit
d) domnul Fülöp Ödön
Dăneşti, la 23 iunie 2020
PRIMAR,
Contrasemnează pentru legalitate:
Bőjte Csongor-Ernő
SECRETAR GENERAL
Bogács Angyalka-Klára

