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I'rivi nd: ,. Apro barea Planului de măsuri pentru prevenirea
(COYID - 19). pc raza orasului Vidcle "

răspândirii

coronavirus

I'RIMARUL ORA ŞUL UI VIDELE, JUDEŢUL TELEORMA N
B,\IlĂNO IUNICOLAE

-

•

Avind ia ,edere:
•

Referatu l comun nr.48S2 din 16.03.2020 a[ Struelurilor
al Primarulu i orasului Vi<lele.
prevederile an. 7 din Legea nr. 31912006 privind sănătatea

din cad ru l AparalUlu i de

Special i L:lt~

•

şi

securitatea in munci, cu

modi licările şi oompletări1e u1t~rioore:

•
•

Hutănirea nr. 6n020 privind aprobarea unor măsuri supli mentare de combatcre a noului
Coronav;ru s. a Cumitetu[ui Nalional pentru SituaJii de Urgenjii;
prevederile DlI G nr. 21n004 privind Sistemul Nationa[ de Management al Situatiilor de
Urg~nlă;

•

•
•

prevederile an. 154 alin. (1) IiI. .,d ·· şi ,.e" • alin. (5) lit ..• b·', an. 156 alin. ([) precum şi an.
196 alin. (1 ) lit. " b" din OliG nr. 57nO l9 privind Codul admin istrativ, Cu modi ficările şi
completările ulterioare:
Plan ul de măsuri stabilit in Şedinţl C"mitewlui Lncal po:mm Situaţi i de Urgenţă al Oraşului
Vi dele. cUllfonn Procesului -verba l nr. 1/ 10.03.2020;
recomandarile autorităj i [ur centrale privind unelc' măsuri ncc: csare a fi adoptate [a nivelu l
institu\ii lor publice pentru prevenirea riscului de imbolnă,-ire cu virusu lui COVI D-[9 :

,

in temeiul an. 196 alin. (1) lit "b" . din OUG nr.57nO r9 , privind Codul administrati v;
IlI SPUN:

Ar!.1. Se;, aproba Planul de măsuri pc!ntru prevenirea răsp:lndirii coronavirus
(COVID - 19), pe raza orasului Videle ", dupa cum urmeaza:
la data de 31.03.2020 cursurile unită\il or de Î n vă\ământ pc raza
ora ş u lui Videle, cu posibilitate de prelungire, in functie de evoluţia si tuaţiei. Pe
parcursul suspendării cursurilor, conducerile un i tălilor de in v~ţământ sunt obligate să
e fectueze dezinfectia tuturor spaliilor.
2. Se suspendă activitatea Centro lui de zi şi a Creşei Oraşu l ui Vide1c din eadrol DireC\iei
de Asistenţă Soc ială a Primăriei Oraşu lui Vide le, până la data de 31.03.2020 cu
posibilitatea prelungirii, in funcţie de evol uţi a situaţiei.
1. Se

su spendă până

Y

,

•
3. Începând cu data de 16.03 .2020 se suspendA activitatea În târguI stntdal din oraşul
Yidcle. pană la data de 3 1.03.2020 cu posibilitatea prelungirii, În fu ncţie de evoluţia
situaţiei.

4. Începând cu data de 16.03.2020 se reslriCJionează activităţile culturale, ştii nţifice.
religioase, de divertisment şi alte reuniuni, in spaJii închise cu peste 50 de persoane.
până la data de 31.03.2020 cu posibi litatea prelungirii, În funCţie de evoluţia situaţie i .
5. Toate instituţi i le publice şi private au obligaJia de a asigura toate materialele destinate
igienei personale (săpun, prosoapc de hârtie/uscAtoare de mâini), dezi n fecţi a frecventă
a c1an1e1or, uşilor, precum şi a altor suprafeţe expuse (mese, birouri, balustrade,
mânere. butoane, ş. a.) . totodată se va aproba efcc.tuarca acti\' i tăţii de dezinfeclie a
spaţiilor destinate relaţie i cu publicul din cadrul Primăriei oraşului Yidele şi a
instituţiilor subordonate.
6. Începând cu data de 16.03.2020 până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea
prelungirii, În funcţie de evoluţia si tuaţiei , programul de lucru cu publicul al
structurilor din cadrul Primăriei oraşul ui Videle, precum şi a celor aflate sub
auto ri tatea Consiliului Local Yidcle, se modifică astfel :
a) Serviciul Public Comunitar Local dc Evidenţă a Persoanelor:
luni. mani. miercuri, vineri: 8,30 - 12,30 şi 13,00 -16,30 ;
- joi 8.30 - 12,30 ş i 13,00 - 18,30.
b) DireCţia Economică, Piajă şi Admi nistrativ:
luni. marţi, miercuri, joi şi vineri : 8,00-12,30 şi 13, 00-16,30.
c) DireCţia AsistenJă Socială:
luni, marţi, miercuri, joi şi vineri: 8,00-12i30 şi 13, 00-16,30.
d) DirecJia Resurse Umane, Salarizare. Informatică, AutorizAri Taximetrie şi Comerj,
'
Problemele Rom ilor şi Parc Auto:
luni, malli, miercuri, joi şi vineri: 8.00-12.00 şi 13, 30-16,30.
e) DirecJia Arhitectului şef :
luni, marJi, miercuri. joi şi vineri: 8,00-12,30 şi 13, 00-16,30.
f) Servicul Adnministral ie Publică Locală, Comp. Relaţii cu publicul, comp. ProK'Cţie
Civilă:

-luni, marji, miercuri, joi şi vineri: 8,00-12.30 şi 13,00 - 16,30.
g) Piata orasului Yidele
luni, marJi, miercuri. joi şi vineri : 8,00-12,30 şi 13, 00-16,30.
Sambata:8 - 16.30
Duminica :6 - 13

•
In spaţiile de aşteptare din cadrul instituJiei, vor avca acces concbmitent, maxIm 3
persoane la distanlă de minim 1,5 me tri.
7. Deplasrn-ile angajaţilor instituJiei se vor efectlla doar dacă sunt situaţii de urgcnţă,
cu autotu risme din parcul auto al Primăriei oraşului Yidele, igienizate, dezinfcctate şi dotate cu

•

•

solUlii de dezinfectare a mâinilor. Se vor evita deplasări le in loc alităţi le în care au fost
identificate cazuri de persoane infectate cu coronavirus.
8. Personalul din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Vidclc îşi desfăşoară
activitatea cu respectarea măsuri lor de igienă şi siguranţă, având obligaţia de a anunţa telefon ic
ş:ful ierarhic su perior cu privire la apariţia unei simptomatologii şilcontactul cu persoane care
vin din zonele aflate sub atenJionare privind incidenţa cazurilor de COVID-19, fi ind interzisă
prezenţa acestora la locul de muncă.
9. Instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Videle vor
respecta măsurile stabilite mai sus.
•

10.

U nităli lc

de

alimentaţie publ ică,

supennarket, market, magazinele de eanicr,

restaurante, fast"food-urL ş.a. sunt obligate să ia măsuri în privi nţa :
a. dezinfecliei frecven te a suprafelelor expuse (ex : cărucioare, balustrade, coşuri
de cumpărături , clanle de uşi, grupu ri san itare,ş.a);
b. instituirii de măsuri privind evitarea aglomerări i de pcr50ane în special în
zonele caselor de marcat, unde se va păstra distanţa de minim l metru imre
persoane.
Il. Fumizorii privali de transport de per50ane sunt obligati să efectueze dezinfectarea
frecventă a spaţiului destinat transportu lui de persoane.
Art.2 . Cu aducere la indeplinire a prezentei Dispozitii se insarcineaza toate structurile
organizationale aflate in Aparatul de Specialitate al Primarului orasului Videle precum ~I
serivicile si institutiile din subordinea Consiliului Local al orasului Videle
~rt.3. Prin grija Secretarului orasului Vidcle, prezenta,dispozitie va fii facuta publica si va
fi inaintata Institutiei Prefectului j udetul ui Teleorman" pentru exercitarea controlului de
legalitate .
,
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