ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
ORAȘUL BORSEC
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂREA Nr.1/ 2020
privind aprobarea unor măsuri preventive în vederea gestionării epidemiei de
Coronavirus SARS CoV-2
În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul
Național de Management al Situațiilor de Urgență , aprobată prin Legea nr.
15/2005, cu modificările și completările ulterioare , ale HG nr.557/2004
privind managementul tipurilor de risc , ale Hotărârii Guvernului nr.
1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind structura
organizatorică , atribuțiile , funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor
operative pentru situații de urgență, ale Hotărârii nr. 5 /08.03.2020, nr.
08/11.03.2020 și nr. 10/15.03.2020 ale Comitetului Județean pentru Situații
de Urgență, respectiv Hotărârea nr. 7/11.03.2020 a Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a
Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt
contagioase pe teritoriul României ,

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Suspendarea activităților
Casei de Cultură , Bibliotecii
orășenești și a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, până la
data de 31 .03.2020, cu posibilitate de prelungire,
Art. 2 Se sistează activitățile de comercializare în Piețe , atât a
produselor alimentare cât și a celor de îmbrăcăminte și încălțăminte, artizanale,
până la data de 31 .03.2020, cu posibilitate de prelungire.
Art. 3 Se limitează slujbele religioase în cadrul bisericilor din
localitate la un număr maxim de 50 de persoane și se vor lua măsuri de
prevenire a transmiterii epidemiei.
Art. 4 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al primăriei
după cum urmează:
- casierie între orele 10,00 și 12,00
− ghișeul pentru plata tarifelor apă și canalizare în zilele de luni, miercuri și
vineri între orele 10,00 și 12,00.

− ghișeul pentru plata tarifelor de gunoi menajer în zilele de luni, miercuri
și vineri între orele 10,00 și 12,00.
(2) Accesul la casieria primăriei și la ghișeul de încasări a
tarifelor pentru apă și canalizare se va face restrictiv, câte 2 persoane cu
păstrarea distanței de siguranță între plătitori de 1(un) metru,
Art. 5. Se restricționează activitatea în spațiile închise după cum
urmează: spații de cazare de tip hotel, pensiuni, vile ,cât și de alimentație
publică (restaurante, baruri) pentru maxim de 50 de persoane, inclusiv
personalul angajat .
Art. 6. Se restricționează accesul în magazine , la maxim 10
cumpărători în același timp, cu respectarea distanței de siguranță de 1 metru.
Art. 7 . La dispensarul uman se restricționează accesul pe
coridor la maxim 4 (patru) persoane, cu păstrarea distanței de siguranță de 2
metri,
Art. 8 La Farmacia din localitate se restricționează accesul în
incinta farmaciei la maxim 2 persoane simultan , și vor fi respectate toate
măsurile preventive dispuse de conducerea farmaciei.
Art. 9. Se dispune închiderea parcurilor și terenurilor de joacă,
prin amplasarea de indicatoare,/anunțuri de interzicere .
Art. 10. Persoanele aflate în izolare la domiciliu și /sau
carantină care necesită aprovizionare cu medicamente/ alimente pot accesa
nr. de telefon al d-nei Horvath Maria Felicia, asistent comunitar : 0722352718.
Serviciile se fac contra cost.
Art.11.
Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se încredințează compartimentul apărare civilă, care va avea obligația
de a aduce la cunoștință publică măsurile adoptate.
Art.12.
interesați prin afișaj.

Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință pentru cei

Borsec, la 16 martie 2020
PREȘEDINTE CL pentru SITUAȚII DE URGENȚĂ
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Ref. Apărare civilă

