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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BERCENI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOTARAREA NR. 41
privind masurile adoptate in cadrul ~edin\ei extraordinare
a CLSU Berceni din data de 28.05.2020
Comitetul Local pentru Situatii de Urgentii al comunei Berceni,
A vilnd in vedere:
Prevederile HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorica, atribu\iile, func(ionarea ~i dotarea comitetelor ~i centrelor operative pentru situa\ii de
urgen\)i;
Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind privind Sistemul National de Management al
Situa\iilor de Urgen\)i, cu modificarile ~i completi'irile ulterioare;
Prevederile HG nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta ~i masurile care se aplicii pe
durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele miisuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor
panderniei de COVID-19;
Prevederile Ordinului nr. 3577/2020 privind miisurile pentru prevenirea contaminiirii cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 ~i pentru asigurarea desfii~uriirii activitii\ii la locul de muncii in condi\ii de
securitate ~i siiniitate 1n muncii, pe perioada starii de alertii;
Prevederile Ordinului nr. 874/2020 privind instituirea obligativitii\ii purtiirii ma~tii de
protec\ie, a triajului epiderniologic ~i dezinfectarea obligatorie a miiinilor pentru prevenirea
contamini'irii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stiirii de alerta,
In scopul cre~terii capacita\ii de interven(ie in prevenirea ~i combaterea infec\iilor cu noul
Coronavirus SARS COY 2),
HOTARA~TE:

Art. I. Pe intreaga perioada a starii de alerta se continua aplicarea masurilor luate la nivelul
Primariei comunei Berceni in perioada sti'irii de urgen\a, in vederea prevenirii raspiindirii
coronavirusului SARS-CoV-2, dupa cum urmeazii:
1. Restric(ionarea accesului publicului in incinta Primariei comunei Berceni, jud. Prahova;
2. Efectuarea triajului epidemiologic pentru toate persoanele care intra in incinta institu\iei,
conform procedurii proprii;
3. Dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru toate persoanele care intra 1n incinta
institu\iei;
4. Purtarea m~tii in incinta institu\iei;
5. Aerisirea zilnica a birourilor ~i dezinfectarea suprafe\elor, a manerelor, a obiectelor
folosite in activitatea zilnicii;
6. Gestionarea accesului cetii(enilor in incinta Primariei comunei Berceni de catre echipe de
lucru formate din angaja\i din cadrul institu\iei.
Art. 2. Alte masuri luate la nivelul Primariei comunei Berceni, in perioada stiirii de alerta:
I.
Poli\ia Localii Berceni va asigura permanen(a la sediul Primariei comunei Berceni;
2. Dezinfectarea zilnicii a autoturismelor institu\iei, folosind substan\e anticorozive ce vor
fi achizi(ionate in acest scop din sume provenite din bugetul local al comunei.
Art. 3. Prezenta hotiiriire se aduce la cuno~tin\a publicii prin afi~are la sediul Primiiriei
comunei Berceni ~i publicare pe site-ul propriu ~i se comunica angaja(ilor din cadrul Primariei
comunei Berceni.
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