COMUNA LUCIENI
COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Hotărârea nr. 1 din 16.03.2020
privind aprobarea "Planului de masuri pentru gestionarea infectiilor cu noul tip
de coronavirus COVID-19
a nivelul Comunei LUCIENI”
Avand in vedere:
- adresa de convocare a C.L.S.U LUCIENI nr. 1579/16.03.2020 a Presedintelui
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta.
Tinand cont de:
- prevederile art. 24, lit. (b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National
de Management al Situatiilor de Urgenta;
- prevederile art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1491/2004 Regulamentul Cadru
privind structura organizatorica, atributiile si dotarea comitetelor si centrelor
operative pentru situatii de urgenta;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile Hotararii nr. 6/06.03.2020 si Hotararii nr. 8/09.03.2020 a
Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe
teritoriul Romaniei;
- prevederile Hotararii nr. 6/09.03.2020 privind aprobarea unor masuri
suplimentare de combatere a noului coronavirus a Comitetului National pentru
Situatii Speciale de Urgenta;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă “Planul de măsuri pentru gestionarea infecţiilor cu
Coronavirus COVID-19 la nivelul Comunei LUCIENI, judeţul Dâmboviţa”, conform
Anexei nr. 1.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de catre toate structurile
implicate iar Secretariatul Tehnic al C.L.S.U o va comunica institutiilor si
persoanelor interesate.
PRESEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
PRIMAR DOBRE GHEORGHE
Anexa
nr.
1
la
Presedintele C.L.S.U LUCIENI

Hotararea

C.L.S.U

LUCIENI
PRIMAR

DOBRE GHORGHE

Nr ACTIVITATEA/MAS INSTITUTII/COMPARTIM
.
URA
ENTE IMLICATE IN
crt
APLICARE
.
1 Informarea constanta a Compartimentul
asistenta
cetatenilor
comunei sociala si asistentul medical
LUCIENI
asupra comunitar
din
cadrul
hotararilor adoptate si aparatului de specialitate al
aplicate
la
nivel primarului comunei LUCIENI.
national si local in Secretar general comuna.
vederea
prevenirii
infectarii
cu
coronavirus COVID-19
2 Sunt
interzise Sectie Politie LUCIENI
antrenamentele
şi
organizarea
oricarei
competiţii sportive în
comuna.

3

4

PERIOADA/TER
MEN
Perioada
permanent
Termen - imediat

-

Perioada temporar 16.03.2020
31.03.2020
cu
posibilitatea
de
prelungire
ca
urmare a evolutiei
situatiei.
Termen de aplicare imediat.
Se vor amâna toate Rererent cultural - Căminul Perioada temporar activităţile culturale ce Cultural LUCIENI.
16.03.2020
ar fi urmat să se
31.03.2020
cu
organizeze în Caminul
posibilitatea
de
Cultural LUCIENI.
prelungire
ca
urmare a evolutiei
situatiei.
Termen de aplicare imediat.
Se vor lua măsuri de Asistent
social,
Asistent Perioada temporar siguranţă sporite, prin medical comunitar
16.03.2020intermediul
unui
31.03.2020
cu
functionar,
pentru
posibilitatea
de
restrictionarea accesului
prelungire
ca
publicului în incinta
urmare a evolutiei
Primăriei
Comunei
situatiei.
LUCIENI, astfel:
Termen de aplicare - în sediul primăriei se
imediat.
va permite accesul pe
holul instituţiei a unui
număr de maximum o
persoana;
- în fiecare birou va fi
permis accesul unei

5

6

singure persoane;
- dialogul cu cetăţenii
se va desfasura de la o
distanţă de siguranţă de
cel puţin un metru;
- persoanelor care vor
intra în sediul instituţiei
li se vor pune la
dispoziţie substanţe de
sterilizare a mâinilor.
În situaţia persoanelor
izolate la domiciliu, a
căror evidenţă va fi
comunicată de catre
Directia de Sănătate
Publică
Damboviţa,
anchetele sociale se vor
efectua telefonic şi vor
avea ca scop stabilirea
situaţiei efective cu
privire la existenţa sau
inexistenţa
unui
aparţinator
al
respectivei
persoane
care
să-i
asigure
alimentaţia, medicaţia şi
materialele de igiena,
precum şi monitorizarea
stării de sănătate. În
cazul în care nu exista
aparţinatori,
alimentaţia, medicaţia şi
produsele de igiena vor
fi
asigurate
prin
Serviciul
Voluntar
pentru
Situaţii
de
Urgenţă (S.V.S.U) pe
cheltuiala
persoanei
izolate la domiciliu,
până în momentul în
care la nivel naţional se
stabilesc alte masuri.
Agenţilor
economici
din comuna LUCIENI
li se vor transmite
recomandările în ceea

S.V.S.U LUCIENI, Asistent Perioada temporar comunitar LUCIENI
16.03.2020
31.03.2020
cu
posibilitatea
de
prelungire
ca
urmare a evoluţiei
situaţiei.
Termen de aplicare imediat.

Compartimentul urbanism si Perioada temporar amenajarea
teritoriului
şi 16.03.2020
Sectia de Politie LUCIENI
31.03.2020
cu
posibilitatea
de
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ce priveste dezinfecţia
frecventă a suprafeţelor
precum şi instituirea de
măsuri privind evitarea
aglomerării de persoane
în spaţiile comerciale.
În toate unităţile cu
activitatea suspendată
(şcoli,
gradiniţe,
biblioteci,
Cămin
Cultural.) se vor lua
masuri de dezinfecţie cu
substanţe achiziţionate
din bugetul propriu al
fiecarei institutii
Asigurarea fondurilor
necesare din bugetul
local
în
vederea
demarării achizitionării
substanţelor
dezinfectante
şi
a
materialelor
de
protecţie în vederea
asigurării
stocului
necesar
pentru
o
perioadă mai mare de
timp

prelungire
ca
urmare a evolutiei
situatiei.
Termen de aplicare imediat.
Viceprimarul
comunei Termen de aplicare LUCIENI
imediat.
Directorul Şcolii LUCIENI

Compartimentul Contabilitate Perioada şi buget local
16.03.2020 31.03.2020
Termen de aplicare imediat

Funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei LUCIENI vor sta în
continuare la dispoziția cetățenilor din comuna, cu respectarea măsurilor impuse de
noua hotărâre. La numărul de telefon 0245.242530 , un funcționar stă la dispoziția
publicului, în timpul programului de lucru, cu răspunsuri la întrebări referitoare la
măsurile instituite la nivel local și național în vederea combaterii extinderii zonelor
afectate de noul coronavirus.
TELEFOANE UTILE
PRIMAR - 0721750756
VICEPRIMAR - 0722668434
SECRETAR GENERAL - 0766340826
ŞEF S.V.S.U - 0766332476
SEF DE POST POLITIE LUCIENI - 0760249600
ASISTENT SOCIAL – 0766.332941;0766.331967

