ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOTARARE nr. 1 din 12.03.2020
privind adoptarea Planului de masuri pentru prevenirea
si limitarea raspandirii infectiei cu noul coronavirus COVID-19
Avand in vedere contextul actual de declarare de catre Organizatia Mondiala a
Sanatatii a starii de urgenta pentru sanatatea publica, cu impact international cauzat de noul
Coronavirus și urmare a raspândirii extrem de rapide la nivelul Europei și pe teritoriul
României;
In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.21/2004 privind Sistemul
National de Management al Situatiilor de Urgenta aprobata prin Legea 15/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare si prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.
1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
cu modificarile si completarile ulterioare,
Avand in vedere Regulamentul privind structura organizatorica, atributiile,
functionarea si dotarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Brazi si a Centrului
Operativ,
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Brazi adopta prezenta hotarare:

Art. 1 Se aproba Planul de masuri pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei
cu noul coronavirus COVID – 19 la nivelul comunei Brazi, judetul Prahova, prevazut in Anexa
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si va fi comunicata in
vederea aplicarii persoanelor si autoritatilor interesate, prin grija Centrului Operativ cu
activitate temporara.

Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Brazi,
PRIMAR,
Leonas Radu
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ANEXA
la Hotararea CLSU Brazi nr.1/2020

PLAN DE MASURI
pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu noul coronavirus COVID – 19
la nivelul comunei Brazi, judetul Prahova
1. Ȋncepând cu data de 12.03.2020 se suspenda toate activitățile sportive desfasurate pe
terenurile de sport si in sălile de sport de pe raza Comunei Brazi, activitatea sălii de
fitness din comuna Brazi si toate cursurile și activitățile socio-culturale, precum și
toate evenimentele organizate ȋn incinta și de către Căminul Cultural Brazi.
2. Cetățenii care apelează la serviciile instituției nu vor avea acces în birouri. Aceștia vor
staționa in holul instituției, unde vor primi toate informatiile necesare din partea
reprezentantilor compartimentelor de specialitate.
3. De asemenea, orice cetățean va intra in instituție doar sub atenta supraveghere a
polițistului local, care va anunța persoana la care trebuie să ajungă în cadrul instituției.
Funcționarul public se va deplasa in holul institutiei să preia cetățeanul sau să ii
rezolve problema.
4. Angajații care asigură relațiile cu publicul și registratură își vor desfășura activitatea
cu respectarea măsurilor de protecție, respectiv prin purtarea de mănuși și mască, după
caz.
5. Personalul care desfășoară activitate de încasări și plăți își va desfășura activitatea cu
mască, mănuși, dezinfectant, dupa caz.
6. Angajații aparatului de specialitate al Primarului comunei Brazi își vor desfășura
activitatea cu respectarea măsurilor de igienă și siguranță și au obligația de a anunța
telefonic șeful ierarhic superior cu privire la apariția unei simptomatologii/contactul
cu persoane care vin din țările în care au fost confirmate cazuri de COVID-19, fiindule interzisă prezența la locul de muncă în acest context.
7. Se va asigura dezinfectant pentru toate persoanele care intră ȋn Primărie, care va fi
amplasat in holul primariei.
8. Se restricționează accesul contribuabililor persoane fizice și juridice la ghișeele
Relații cu Publicul și Impozite și Taxe Locale (informații, plăți, declarații, petiții, etc.,
ȋn grupuri de câte 4 persoane, respectându-se distanța de protecție.
9. Unitățile de alimentație publică (supermarket, market, magazine, etc.) precum și
furnizorii publici și privați de transport persoane au obligația de a lua măsuri pentru
asigurarea :
 Dezinfecției frecvente a suprafețelor, ȋn special ȋn zona caselor de marcat precum
și ȋn alte locuri expuse (ex. cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși ,
etc)

 Instituirea măsurilor privind evitarea aglomerării de persoane ȋn spațiile
comerciale
 Dezinfecției frecvente a habitaclului mijlocului de transport persoane la
finalizarea traseului (ex. bare și suporți de susținere, uși, scaune)
10. Supravegherea persoanelor autoizolate la domiciliu, pe teritoriului Comunei Brazi va
fi asigurată de Poliția Locală Brazi.
11. Persoanele aflate ȋn autoizolare pe teritoriul Comunei Brazi, pot fi ajutate ȋn
aprovizionarea cu apă și alimente de către aparținători și / sau prieteni cu respectarea
măsurilor de protecție. Ȋn cazuri speciale persoanele fără aparținători pot solicita
sprijinul Autorităților Locale pentru aprovizionarea cu alimente, apă și bunuri necesare
traiului.
12. Persoanele fizice și operatorii economici au obligația de a respecta și de a pune ȋn
aplicare măsurile dispuse de către autoritățile ȋn domeniul sănătății publice, pentru
prevenirea și limitarea infecțiilor cu Coronavirusul Covid-19.
13. Dezinfectia permanenta a suprafețelor din cadrul Primăriei Brazi.
14. In statiile de autobuz se face dezinfectia butoanelor de la intrare si iesire, precum si a
scaunelor din interior.
15. Se va declansa o campanie de informare permanenta a cetatenilor comunei Brazi
privind infectia cu coronavirus, masurile individuale si colective care trebuie luate
pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu noul Coronavirus (Covid-19). Toate
informatiile vor fi transmise prin intermediul retelei de monitoare (statii de autobuz,
dispensare, Sali de sport, sediul primariei) dar si prin retele de socializare, afise, site-ul
institutiei.

Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Brazi,
PRIMAR,
Leonas Radu

