Anexă
La Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani nr. 15/1 7O3 2O2O

Planul de măsurj de protecţie, obligaţii şi restricţii ce trebuie respectate de către
populaţie în contextul prevenirii transmiterii virusului COVID 19

Măsuri de primă urgenţă cu aplicabililate direct
Poliţia Iocală se subordonează operaţional Inspectoratului Judeţean de
Politie,
Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor se subordonează
operaţional Inspectoratului Judeţean de Poliţie, care stabileşte activităţile de
sprijin pe care acesta le execută,
Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă se subordonează operaţional
Inspectatului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care stabilete responsabilităţile
modul de acţiune al acestora,
Serviciul Judeţean
de Ambulanţă se subordonează
operaţional
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
UnităţHe judeţene din subordinea Ministerului Apărării Naţionale sprijină,
ia cerere, unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne pentru asigurarea
pazei şi protecţiei unor obiective/zone, transportul de efective, materiale i tehnjcă
pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistenţă medicală şi
zlte misiuni în funcţie de evoluţia situaţiei.
Instituţiile din cadrul Sistemului Judeţean de ordine publică suplimentează,
la nevoie, efectivele şi tehnica pentru intervenţie, prevăzute în planuri, în funcţie de
evoluţia stuaţieL
Instituţiile din cadrul Sistemului Naţional de apărare, ordine publieă şi
securitate naţională de la nivelul judeţului Botoani pot angaja fără concurs, ia
nevoie, ne durată determinată de 6 luni, personal din sursă externă sau cadre care
au trecut în rezervă, cărora le-au încetat raporturile de serviciu.
Pentru ca efectivele instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare,
ordine publică i securitate naţională de Ia nivelul judeţului Botoani să fie mereu
ia dispoziţie în scopuĺ intervenţiei în cazuri reale generate de pandemia de COVID
19, pe perioada stării de urgenţă, se suspendă exerciţiile, simulările, aplicaţiile şi
orice aite activităţi care pot mnterfera ci măsurile iuate de autorităţile competente
destinate prevenirii i combaterji răspândirii infeciilor cu COVID19, cu exceptia
celor cu caracter militar desfăşurate n poligoanele de instrucţie.

Pe du-ata stării de urgenţă, cursurile din toate unităţile şi instituţiile de
învăţământ de pe raza judeţului Botoani se suspendă.
V

Evitarea zonelor aglomerate unde sunt expuse la contact direct şi!sau interacţiune
cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens,
zone de recreere.
Ferirea copiilor de acele locuri de joacă care presupun atingerea unor
suprafeţe/obiecte comune de către un număr mare de copiL
V Lirnitarea la maximum a oricărui contact direct cu alte persoane, în afara celor care
fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar ťi: strângerea mâinilor,

îmbrăţişările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea feţelor cu mâinile.
Se recomandă, inclusiv în privinţa persoanelor împreună cu care se locuieşte, să
NU se intre în contact dîrect decât după igienizarea mâinilor atunci când se revine la
domiciliu.
V Evitarea atingerii suprafeţelor care sunt atinse în mod frecvent şi de alte persoane,

precum; balustrade, clanţe, mânere, butoane de Iift sau de acces.
În cazul în care persoanele sunt nevoite să atingă aceste suprafeţe, trebuie să se
protejeze folosind erveţeIe de unică folosinţă.
V Păstrarea unei distanţe de minim 2 metri, faţă de celelalte persoane.

În

cazul în care persoanele se află în transportul în comun vor încerca să NU stea
faţă în faţă cu alte persoane.
După folosirea transportului în comun, se vor igieniza mâinile înainte de a se
atinge faţa, nasul sau gura.
V Limitarea sau interzicerea circulaţiei vehiculelor sau a persoanelor în!spre

anurnite zone ori între anumite ore, precum şi ieşirea din zonele respective.
Interzicerea graduală a circulaţiei rutiere şi feroviare.
V Folosirea, pe cât posibil, a rutelor sau modalităţilor altemative de transport pentru a

evita zonele aglomerate de tralăc de persoane. Se recomantă folosirea intervalelor
orare cu nivel scăzut de traťic de persoane.
În zonele urbane, pentru distanţe mici, se recomandă folosirea modalităţilor
altemative de deplasare, fîe cu bicicleta!trotineta electrică, fîe mersul pe jos.
V Evitarea deplasăriîor în ţările care se confruntă cu număr mare de cazuri äe infectări

cu noul coronavirus (COVID-19) şi descurajarea întoarcerii în ţară a persoanelor din
zonele de risc, respectiv din ţările cu număr mare de cazuri cu noul coronavirus. Date
actualizate în timp real despre ţările vizate pot ťi obţinute accesând iink-ul
(!v'ciisehţroĺ), respectiv ‚.‚Lista ľegiuniior şi locaiităţiior din zona rnş ł şi
zona galbenă cu transmitere a ČOVID-]9"

În cazu1 în care se călătoreşte într-o ţară expusă infecţiei cu noul coronavirus
există riscul ca la momentul revenirii în ţară, în funcţie de actualizarea zonelor
roşii!galbene, să fîe necesar ca persoanele să rămână în carantină/izolare la domiciliu
timp de 14 zile, împreună cu familia.
În mod obligatoriu, românii care se întorc în ţară din zone de risc vor trebui să
intre în autoizolare la domiciliu, ceea ce presupune ca întreaga familie să facă
ace1ai lucru.
V Limitarea folosirii bancnoteîor şi a monedelor, optând pentru plăţi cu cardul/telefonul

sau plăţi on-line.
Transmiterea viruşilor se realizează într-o pondere semniťicativă prin intermediul
banilor, cu care ia contact, statistic, un număr foarte mare de persoane.
V Optarea pentru munca de acasă, în măsura în care există această posibilitate oferită

de angajator.
Există recomandări din partea Ministerului Muncii, în atenţia angajatorilor, pentru
flexibilizarea programului de lucru pentru angajaţi şi prezentarea eventualeÎor
opţiuni legale pe care le au la dispoziţie. Detalii, aici:
V Respectarea cu stricteţe a regulilor de igienă personală recomandate de autorităţi,

pentru protejarea atât a persoanei cât şi a celor apropiaţi. Folosirea măştii de protecţie
doar în cazul în care persoana are simptome de gripă sau răceală, pentru a-i proteja
pe ceilalţi, Norme de igienă pentru populaţie:
Spăiaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact
cu o suprafaţă potenţial contaminată.
Folosiţi prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă şterge mâinile.
Nu vă atingeţi ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.
Dacă strănutaţi sau tuşiţi acoperiţi-vă gura şi nasul cu un şerveţel de unică
folosinţă, pe care aveţi grijă săi aruncaţi imediat la coşul de gunoi.
Dezinfectaţi frecvent, cu soluţie pe bază de alcool sau clor, suprafeţele cu care
intraţi în contact, atât acasă cât şi la locul de muncă.
Aerisiţi de mai multe ori pe zi încăperile în care desfăşuraţi activităţi.
Luaţ medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripţia medicului,
NU beţi lichide din aceeaşi sticlă/pahar cu alte persoane şi nu folosiţi aceleaşi
tacâmuri.
NU intraţi în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu,

indiferent dacă prezintă sau nu simptome specifîce coronavirus.
Masca de protecţie/masca chirurgicală îi protejează pe cei din juru]
dumneavoastră, în cazul în care aveţi simptome de gripă sau răceală, întrucât previne
răspândirea virusului pe cale respiratorie.
Masca de protecţie trebuie să acopere complet nasul şi gura persoanei care o
poartă.

V Populaţia trebuie să cunoască faptul că nu în toate cazurile infectarea cu noul

Coronavirus (COVID-19) este vizibilă prin simptome specifce (tuse, febră,
difîcultăti în respiratie).
Virusul poate fî răspândit inclusiv de persoane aparent sănătoase, care nu au
cunotinţă de faptul că sunt purtători ai noului coronavirus.
Informaţi-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale!
Puteţi obţine detalii dacă sunaţi Ia 0800.800.358, care este un număr de informare,
nu este un număr de urgenţă.
Doar în cazul urgenţelor sunaţi la 112!
V Evîtarea cu prioritate, a expunerii persoanelor în vârstă (peste 65 de ani) şi a celor cu

imunitate scăzută!boli asociate către alte persoane cu simptome de gripă sau răceală,
în zone aglomerate sau zone cu trafic intens de persoane.
Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vulnerabile în cazul infectării cu noul
coronavirus sunt vârstinicii cu multiple afecţiuni asociate (ex: diabet zaharat, boli
pulmonare cronice, boli cardiovasculare, cancer).
În ltalia, până pe 9 martie, mai mult de jurnătate din cazurile de infecţie s-au
înregistrat la persoane de peste 65 de ani şi aproximativ 90% din decese au survenit
la pacienţi de peste 70 de ani.
Nu s-a înregistrat niciun deces la pacienţi cu vârsta sub 40 de ani şi un singur
deces între 40 şi 50 de ani.
În cazul tinerilor şi al copiilor (0-18 ani) a fost înregistrată cea mai mică rată de
infectare cu noul coronavirus, respectiv 1 ‚4%.
V Semnalarea către autorităţi a oricărui caz despre care aveţi cunoştinţă că ar fî putut

intra în contact cu o persoană confirmată cu noul coronavirus sau ar fl venit dintr-o
ţară afectată (zona roşie sau zona galbenă) şi care nu se află în izolare.
Manifestarea unej atitudini preventive faţă de orice caz, întrucât răspândirea
virusului este posibilă şi din partea persoanelor care nu manifestă simptome
speciflce.
V Semnalarea imediată a medicului de familie de către persoanele care au călătorit

în

zonele afectate de coronavirus (COVID-19), chiar dacă la momentui respectiv NU se
aflau pe lista zonelor aflate sub alertă. Detalii pot ťĺ obţinute accesând link-uI
respectiv „Lista regiunilor şi localităţiior din zona roşie şi
zona galbenă cu transmitere a COVID-]9", actualizată periodic.
În cazul în care persoana nu poate apela! contacta medicul de familie, se va apela
Direcţia de Sănătate Publică Botoşani şi în ultimă instanţă la 112.
V Se va rămâne acasă dacă persoana are simptome de gripă sau răceală (tuse, febră,
diflcultăţi în respiraţie) şi se apelează medicul de familie pentru a solicita sfaturi.
Persoana NU va merge din primul moment la unităţile de urgenţă.

• Există ńscul, ca în caml în care persoana este purtătoare a vinisului, să transmită
şi altor persoane noul coronavirus.
• Este de preferat ca persoana să rămână la domicüiu, iar flnsferul către spital să se
realizeze în mod organizat, respectând toate măsurile de izolare.
đ Dacă persoanele se află în autoizolare la domiciliu trebuie să respecte cu shicteţe
recomandările autońtăţilor, persoanele NU trebuie să părăsească sub nicio formă
domiciliul pe perioada celor 14 zile, NU trebuie să primească vizitatoń şi NU trebuie
să intre în contact apropiat cu eventualele persoane care le fumizează alimente sau
produse.
• În cazul în care persoanele încalcă regimul autoizolărü la domiciliu riscă amendă
de până la 20.000 de lei, precum şi dosar penal în cazul în care contribuie la
răspândirea vinisului.
1 Pentru persoanele care vin din zona roşie, potrivit hstei publicate şi actualizate zilnic
de Instiuitul Naţional de Sănătate Publică se impune carantinarea obligatorie pe o
perioadă de 14 ńle, iar pentru persoanele care vin din zona galbenă se impune
autoizolarea la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile, de la data revenirii în ţară.
Nerespectarea acestei măsuri atrage atât răspunderea contravenţională, cât şi penală.
đ De asemenea se recomandă tuturor cetăţenilor români, pentru protecţia lor şi a
familiilor acestora, să rămână în statele de reşedinţt
Măsuri deprimă mgenţă cu apücabUitele graduală
holarea şi caranüna penoanelor provenite din zonele de risc, precum şi a
celor care iau contact cu acestea; măsuri de caranünare asupra unor clădiri,
localităţi sau zone geograflce;
Închiderea gnduală a punctelor de trecere a frontierei de stat
Închiderea temponră a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi,
cazinouń, sedii ale asociaţiilor şi ale altor localuri publice;
Asigurarea pazei şi protecţiei instituţionale a staţiflor de alimentare cu apă,
energie, gaze, a operatorilor economIci care deţin capacităţi de importanţă
strategică la nivel judeţean;
IdentifIcarea şi rechiziţionarea de stocuń, capacităţi de producţie şi
distribuţie, de echipamente de protecţie, dninfectanţi şi medicamente
uülizatWuűlizabfle în tntarea COVID-19;
Limitarea activităţii spitalelor publice la internarea şi rezolvarea cazuńlor
urgente:
(i) urgenţe de ordin I pacienţi internaţi prin unităţi de primid
urgenţelcomparümente de primiri urgenţe care îşi pot pierde viaţa în 24 de ore;
(ii) urgenţe de ordin R pacienţi care trebuie trataţi în cadrul aceleiaşi
interuări (odată diagnosticaţi nu pot fI externaţi);
(iü) pacienţü infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticaţi
cu COV1D-19.
-

-

