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SALISTEA, str. Joseni, nr. 449, etaj 1, județul Alba 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 / 10.08.2020 

privind instituirea unor reguli de prevenire şi răspândire a infecţiilor cauzate de  

COVID -19 

 

 Având în vedere: 

 Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19,  HG 394/2020 privind declararea stării de alertă şi 

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, OUG 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

normative, Ordinul comun MMPS şi MS 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea 

contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la 

locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, 

Ordinul comun 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a 

triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării 

cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare, 

Necesitatea asigurării unor mijloace adecvate desfăşurării activităţii în condiţii de 

siguranţă sanitară şi de prevenire şi răspândire a infecţiilor în contextul existenţei pericolului 

infectării cu COVID 19 în procesul electoral,  

Pentru întreaga perioadă de desfășurarea activității biroului electoral,  

 

HOTARASTE 

 

Art.1.  Accesul în sediul Biroului Electoral de Circumscripție  nr. 63 Salistea. 

a)Accesul este permis membrilor biroului, personalului tehnic auxiliar și 

personalului tehnic, precum și altor persoane, dacă acestea, în mod rezonabil, au motive 

justificate de a se afla în incinta sediului biroului doar cu respectarea următoarelor reguli, a 

căror încălcare conduce la interzicerea accesului în sediul Biroului. 

b)Purtarea măştii de protecţie 

Se permite accesul în sediul BEC nr. 63 Salistea  doar persoanelor care poartă corect 

masca de protecţie, astfel încât aceasta să acopere nasul şi gura. Purtarea măștii este 

obligatorie pe toată durata prezenței persoanelor în incinta sediului.   

 Masca trebuie purtată obligatoriu de către toate persoanele, atât în birouri, cât şi în 

celelalte  spaţii comune/publice, pe toată durata prezenţei în aceste spaţii. 

c)Dezinfectarea mâinilor  

Accesul tuturor persoanelor în sediul BEC nr. 63 Salistea, se permite doar după ce 

acestea îşi dezinfectează mâinile cu soluţiile puse la dispoziţie la intrarea în instituție și 

încălțămintea, folosind preșul de la intrare. Dezinfectarea mâinilor este obligatorie indiferent 

dacă persoanele poartă sau nu mănuşi de protecţie.    

Membrii biroului și personalul tehnic, care petrec o perioadă mai lungă de timp la 

sediul biroului, se vor spăla frecvent pe mâini, cu apă și săpun, cel puțin 20 de secunde. 

 

 

d)Triajul epidemiologic 



La intrarea în sediul BEC nr. 63 Salistea, se va face triajul epidemiologic al tuturor 

persoanelor, inclusiv al membrilor biroului și personalului tehnic. 

Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal, se va 

realiza observaţional de către personalul care supraveghează accesul în sediu şi constă în: 

    - măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să 

depăşească 37,3°C); 

    - observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, 

stare generală modificată). 

    În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C, se recomandă repetarea 

măsurării temperaturii, după o perioadă de 2 - 5 minute de repaus. 

  Dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/şi prezenţa altor 

simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă, urmând ca personalul 

tehnic să identifice care este motivul prezenței la birou. 

     Dacă temperatura înregistrată nu depăşeşte 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte 

simptome respiratorii, i se permite accesul. 

 e)Menţinerea distanţării fizice  

 În incinta sediului, în spaţiile comune şi în spaţiile destinate desfăşurării activităţii, se 

va păstra între peroane  să o distanţă de minimum 1,5 m.  

 În cazul în care datorită numărului mare de solicitanţi nu se poate asigura distanţa 

minimă de 1,5 m, personalul de pază va limita accesul, astfel încât să se asigure respectarea 

acestei dispoziţii.   

Art.2. Reguli de utilizare corectă a măştilor: 

    a) Măştile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinaţie cu curăţarea frecventă a mâinilor 

cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun. 

    b) Înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluţie pe bază de alcool sau cu 

apă şi săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul. 

    c) Masca trebuie schimbată o dată la 4 ore şi ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a 

deteriorat. 

    d) Masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măştii, mâinile trebuie igienizate 

(cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun). 

    e) După folosire, masca se aruncă imediat, într-un coş de gunoi, preferabil cu capac, urmată 

de igienizarea mâinilor. 

    f) Nu se recomandă reutilizarea măştilor medicale. 

    g) În cazul apariţiei febrei, tusei şi strănutului, purtarea măştii este recomandată în orice 

circumstanţă (de exemplu, în spaţiile deschise, la domiciliu). 

 Art.3. Reguli de igienă la sediul biroului electoral 

 Pe perioada desfășurării activității biroului electoral se impun a fi respectate  de către 

membrii biroului și personalul tehnic, următoarele reguli: 

    - menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 metri în toate zonele, 

    - menţinerea igienei riguroase a mâinilor, prin spălarea cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 

de secunde sau cu dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori este nevoie; 

    - evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/nedezinfectate; 

    - menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de unică 

folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă). După utilizare, şerveţelul de unică folosinţă 

va fi aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor; 

    - limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum 

1,5 m; 

     - ştergerea zilnică cu substanţe dezinfectante pe bază de alcool/clor a biroului, tastaturii, 

etc; 

     - aerisirea frecventă a birourilor şi a celorlalte spaţii folosite;  

     - folosirea instalaţiei de climatizare doar dacă este absolut necesar.  



 Art.4. Măsuri speciale în cazul în care o persoană este suspect/confirmat cu 

infectare cu coronavirusul SARS CoV-2 
    a) membrii biroului/personalul tehnic cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) 

şi/sau febră mai mare de 37,3°C şi/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de 

lucru, vor fi imediat izolaţi de restul colegilor şi trimişi la domiciliu sau la unităţi sanitare, în 

funcţie de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea 

birourilor/clădirii; 

    b)dacă intervalul de timp în care membrii biroului/personalul tehnic/persoana 

suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile: 

    (i) se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute); 

    (ii) înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii 

(deschiderea geamurilor); 

    (iii) pentru a limita expunerea personalului care efectuează curăţenie la particulele 

respiratorii, se amână efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei timp de 24 de ore. În situaţia în 

care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curăţeniei se va amâna cât mai 

mult; 

    c) dacă au trecut mai mult de 7 zile de când membrii biroului/personalul tehnic /persoana 

suspectă/confirmată s-a aflat în incintă: 

    (i) nu este nevoie de curăţenie/dezinfecţie suplimentară; 

    (ii) se menţin măsurile de curăţenie şi dezinfecţie de rutină; 

    d) se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în 

contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanţă mai mică de 1,5 m şi fără mască) şi 

se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste 

persoane a semnelor şi a simptomelor de infecţie respiratorie. 

   e) dacă o persoană confirmată cu Covid 19 a fost prezentă în sediul BEC nr. 63 Salistea, se 

va proceda de îndată la dezinfectarea spațiilor din incinta sediului și se va monitoriza starea 

mpersoanelor care au intrat în contact cu acea persoană, urmând dacă este cazul testarea 

contacților. 

Art.5. Se vor lua măsuri specifice de prevenire şi răspândire a infecţiilor cauzate 

de COVID -19, pentru fiecare activitate prevăzută în calendarul alegerilor.  

Prezenta hotărâre se va afișa la sediul Biroului electoral de circumscripție comunală 

nr. 63 Salistea. 

Salistea, 10 august 2020 

 

       PRESEDINTE 

     MATEI MARIA         

   

     LOCŢIITOR 

IRIMIE NICOLETA SIMONA                   MEMBRI B.E.C. NR.63, SALISTEA 

1. Voina Haralambie (PSD)  

2. Sas Iacob (PNL)  

3. Pop Sebastiana-Ioana (USR)   

4. Iosif Flavius-Cosmin (ALDE)  

5. Molodet Maria-Teodora (PMP) 

6. Cernat Nicolae-Adrian (Pro-Romania) 

 


