Mâsuri dispuse la nivelul Comunei
Ciorani pentru prevenirea epidemiei de
Coronavirus - COVID - 19
Astăzi, 1 1 martie 2020 , membrii Comitetului Local pentru Situa ţii de Urgenţă s-au
reunit la sediul Prim ăriei Comunei Ciorani, pentru a discuta m ăsurile care urrneaz ă să fie luate
pentru preîntâmpinarea posibilei r ăspândiri a Coronavirusului COVID - 19 si gestionarea
situaţiei.
In cadrul sedintei s-au luat un set de m ăsuri care s ă fie implementate la nivelul
comunei Ciorani.
Vorbim, în prezent,, de ac ţiuni de prevenţie absolut normale, cu proceduri standard
ratificate oficial la nivelul Uniunii Europene. Scopul acestor m ăsuri nu este acela de a induce
panică, ci unul strict de control si limitare a unei situaţii de risc.
1 .T•oate spa ţiile din institu ţiile publice vor fi dezinfectate în fiecare sear ă, după orele
cle prograrn..
2. Asigurarea de c ătre administratorii tuturor unit ăţilor (publice şi private) de pe
teritoriul Comunei Ciorani a materialelor de dezinfec ţie necesare persoanelor care lucreaz ă
sau viziteaz ă acele unităţi.
3. 1vitarea acti.vi.t ăţi..Ior în grupuri rnari (activit ăţi. sportive, extraşcoiare, culturale,
•festive etc.)
4. Dezinfectarea scolilor. pie ţeior, iocuriior de joac ă aflate în aer i..iber, cel pu ţin o dată
pe săptămână, sau atunci când situaţ ia o i!npune , după caz.
5. vagazine.i.e . supermarket PROFL vor proceda ia de.zinfec ţia frccverită a
suprafe ţelor, în special a caselor de rnarcat precum si în alte Iocuri expuse (ex. c ărucioare,
coşuri d.e cump ărături, clanţe (Ie la u.:i ) - L.a :fiecare intrare îri magazine, vor .fI inontate
disperisere c. 0 solu ţii dezinfectarite - De asemen.ea vor lua rn ăsuri pentru evitarea aglomer ării
cic persoane în spa ţiiie cornerciale.
6. Toate institu ţiile puhlice si private să asigure la toalete rnateriale destinate igienci
personai.e (s ăpun, prosoape de .lârti.e) , clezinfec ţ ia frecve.rită a clan ţeio.r ui.lor, precu.m si a
aîtor suprafeţe expuse (mese. 1irouri, etc.),
7. Se vor intensitca ac ţ iuni.1e preventive derulate în spa ţ iile puhlice cu afiux de
persoan.e în vederea cont.i.entiz ării popu.Iaţiei. cu privire I.a importan ţa respect ării .rnăsurilor de
sănătate pu.biic ă dispuse.
irnplementarea acestor rn ăsuri în teritoriu va fI verificat ă de Poli ţia Loca.I ă

8. Directia de Sân ătate Public ă Prahova va transmite lista persoanelor aflate în
autoizolare voluntar ă care au domiciliul în Comuna Ciorani, cu informarea Inspectoratului de
Poliiţie Judetean Prahova si a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova.
Postul de Poli ţie Ciorani si Poliţia Local ă vor intesica activitatea de identifcare a
persoanelor care au venit în ţară si care nu s-au cicclarat, informând medicii.
9. Supravegherea persoanelor autoizolate voluntar la domiciliu va fi asigurat ă de către
poliţia locală. In caz de nevoie, Inspectoratul de Politie Judetean Prahova va interveni pentru
rnentinerea ordinii publice jar Inspectoratul de Jandarmi Judetean Prahova va interveni pentru
asigurarea si restabilirea ordinii publice.
10. Medicul de familie (sau in lipsa acestuia Directia de S ănătate Public ă Prahova) va
monitoriza zilnic, telefonic, starea de s ănătate a persoanelor autoizolate, timp de 14 zile de la
contactul declarat! c ălătoria In zona afectat ă
11. Inspectoratul Judetean de Politie Prahova si Inspectoratul de Jandarmi Judetean
Prahova vor aplica m ăsuri, conforrn legisla ţiei în vigoare, în cazul persoanelor care nu
respectă perioada si locaţia de autoizolare, la solicitarea Directiei de S ănâtate Publică Prahova
sau a medicului de familie.
Facem apel către toţi cetăţenii care prezint ă simptome ce pot fi asociate cu prezen ţa
Coronavirusului si vin din zonele de risc, s ă apeleze numărul de urgenţă 112.
De asemenea, îi rug ăm pe toţi, de la mic la mare, s ă respecte un minim set de reguli,
extrem de important împotriva îrnboln ăvirilor, care a fost tăcut public si de Ministerul
Sănătăţii:
• Spălaţi-vă mâinile de multe ori. Dezinfectarea poate fi decisiv ă pentru prevenirea
infecţiei;
• Menţineţi distanţa de cel puţin 2 rnetri între dumneavoastr ă si alte persoane, în special
când acestea tuesc, str ănută sau au febră;
• Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas
i gură, astfel evitaţi atingerea dac ă nu v-aţi spălat bine mâinile;
• Dacă aveţi infecţie respiratorie acut ă, evitaţi apropierea de alte persoane, tu şiţi cu gura
acoperită sau într-un servetel de preferat de unic ă folosinţă, purtaţi mască de protec ţie
si spălaţi mâinile;
• Covid-1 9 este un virus, deci nu se utilizeaz ă antibiotic ca metodă de prevenire sau
tratament.

03/03/2020 11:50

024452704

PRIMIT 03/03/2020 11:38
PREFECTUR PRAHOVA,

PGE 02/04

Grupul de Corniicaie 5trategic- clatficiri supliinentre asura
recoinandario1 ţ de c*nduitafn prevenirea rapandrii cprozavru (COVD-19:
1. Cre este dif
nţa dintre carannsi autoizolarea l i c1dmiiiu?
ZiCarantina se in tituie pentru toate persoanele care nu pr
n ă sinptome dar care se
întorc din zonele; ;ii transmitere camunjtară extinsă a nou ţ ui :oonajirus (COVJD-19).
JCarantirta va di ra o perioad ă de 14 zile si va fi organizată - )paţiî ţ special amenajate,
puse Ia dispoziţi de autoritatea local ă, încolaborare cu Dir€ ţiă ide $ă nătate :Public ă .
IAutozolarea S. iistitLiie pentru persoanele carë nu prezint srhptme dar;:
- au c ălătorit în tjmele 14 ziIe în regiuni/Iocalităţi dir zonel afcte de COVID-19,
altele decât cele;ţ i transmitere comunitar ă extinsă
îî!
- au jntrat în corl ct direct cu persoanele cu simptome si ca re ii că1lătorit în zcne cu
transrrtere com. nitară exnsă
- au intrat în cor1 ct direct cu persoanele care au fost confii rnite c coronavirus
(COVID-19).
- membrii cie fariJie ai unei persoane care se încadreaz ă în in idintjre situa ţiile cle mai
sus
Aceste persc iê se vor autoizola la domiciliu pentru o pe oc ă del 14 zile de la data
ătorie,. respectiv de la data ultimului conta t LŞ O IersOaflă
întoarcerii din
simptomatică/4 firmata. In acest timp, vor fi monitorizate 1e!cătr mediculde familie
sau în Iîpsa ac tiiia,cle către Direcţia de Să nătate Publică
/Lista zonelor itransmitere comunitar ă extinsă si a celor fectat se actualizeaz ă de
fiecare clat ă c l ieste nevoie si poate fi consultat pe
cnsbt.rQL sub titulatura: ,,Lista zoneioi cu rarsmitere comunitara
pagina i1tPŞ.1d
extinsa si a alt zone afectatc de COVID 19
se laplica, s;i pentru
2. Dacun m ibru al farniliei este fn autoizoare, m âl

sot/sotie sau
/Autoizo1area
domiciliu, pent
data ultirniilui
/Toţi au oblig
;l

laplică tuturor membriJor familieî si personekr cre Iocuiesc la acelasi
o perioadă de 14 zile de Ia data întoarceri djn c ă ltorie, respectiv de la
tact cu o persoan ă simptomatică/confirmt. j
cle a IU pă răsi cfomiciliul dearat, în catle e afla de Ia mornentul

11-ri7n!rii

/Dacă restul frti1iei nu dorete s ă intre îr izolare al ături de pé, sona care a c ălătorit,
atunci se solici ţă către Oirecţia de Săriătate Publică intrare aLestea în cara•ntiri ă
institu ţionalizat.iAceastă opţiune este posibilâ numai în czuJ în cre persoana NU a
avutanteriorCritaCtCL1familia!
3. Ce znasuri Ie igenindividua1trebuie sarespect personeIe autoizolate?
I Să evite coratul. apropiat cu celelalte peisoane din lociîr ţ idacă este posibil, să
ţ
se izoleze într-b camer ă separată. :
ţdomiciIîu.
/ Să NU primacă vizitatori în perioada de autoizolare Ia
.I Să se spele e. mâini cu apă 5i să pun, tirnp de cel puţin 201 qfe scunde, ori de câte ori.
este necesar (iip ă utilizarea toaletei, înaintea preg ătirii rres, et).
../ să curăte şisă dezinfecteze zîlnic toate suprafe ţele pe dar le aing frecverit (ex:
rnese, clanţe, 4iecte de rnobilier, bateria/robinetele de la clivet, alte obiecte care
pot fi atinse ide aite persoane).
/ Să îi acopr giira i nasul cu erve ţeI de unică folosin, ă u cj o tes ătură atunci
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=âri strnută sau tiş , sau ă strnute şi să tusească lin îlic otiLui. Batista se
arunc iniec1iat c sui e gur i, în 5ac de plastîc, dupâ ca.rë sé.6palb pe mint Cu apă
si spun timp de2 d ecunc
j
ă aeriseasc
ţ ni bine t ate încăperile cse. Spa le cor ne ţale casei
(buc ătărie, baietrbu să fie bine aerisite! .
l
infcirn
supra evoluţÎeî tuturor
ieze
I Să ţină legătura ilrid Cu rr îcul de faniîlie i să-1
familii.j
membrîlor
/ Să sune ta nu rutJnic cle urgenţ : 1 12 în cazuf în re.apa celjpu ţin
unul din urm ătoar . Ie simptomi : tuse, febră, dîficultăţi respii1ie, urere în gât să

I

îi acopere nasul s gUrpcu o. nască .de protectie.
j De asemenea, ersoanele si pot informa cu privire la noul <qrorvirus la TELVERDE
0800 800 38. TL VERJ)E est pentru informare, nu e sle pnth urgenţe.
4. Ce se ta
iipJ dIcvreu i membru al faniei preztit ipte au are
a1trgeie icaafi tii ip ce se aflà'ï%n: autoiz< Jre? j
l celor 14 ziJe, vreun m enbu l amIieî prezintă
n
./ cazu în carj p, arcur
u1 tate în respiratie)
simptome sugestie intru in ctia cu coronavius (fel ă, tus,i difî
sau prezirită orceJaIt ă urgenţ medicală, contactati mi FIicI c1farrie i/sau suna ţi la
112 Menţionaţi, bIigtoiIu, $ vă aflaţi în situâţÎa de utoizole I domîcilîut
t Lirnitaţi =ât ma mLIt posibt contactui apropiat Ja i riai puţ i de (1 metru, « pentru rnai
mult cle 15 minutcoperi ţ - iă gura i nasul cu bati ă çanq tuşiţi sau strnutaţÎ
Spă faţivă. pe mâii Cij apă i s pun imectiat, purtaţî m scă d roctîe.
/ şteptaţi soira buJanţe , care vă va transporta pân .la entul de boli infecţioase
cel mai apropiàt, undé se pot fectua
n e testarea oe ti crovirts. AcoIci veţi fi izolat

până la obţineea rez11tateJo[.
/ Dacă rezuJttu et riegaiv veţî fi aclus îrapoi la c miiiiL4 i v ţi continua
autoizolarea pân 1!1 zile. (

I Dacă rezultatee s.int pozi€î re, se vor aptica proced
infecţie cu cornvirs.
/
Pentru aIte,uren ţ medial e, personatul de Ia am

rite spific pentru cazurile cle
1ariţă SMIJJRD vor lua deciziiie

ce se împuri îr abocu repe entanţii BSP.
5 Cau

t sp fiiinte pero araele aflate

fn autoi2 1are?! J

/ Persoanele af atë.itn autoioI arcpot fî ajutte în api
ctre rude i/sai1 prieteni.
acă este nees, persqanele aflate în utoizotarE
judeţene pentri sii ţii cle irgenţă i autorităţitor Ioc
alimente, apă, rf7ă tii de proectie
Autorîtăţile lcae jvor deide, de Ia caz ia caz, moc
4
organiza ţiile nogu/ernarTientale..(ex: Crucea Rosie

e i bunuffle necesare la

6. Cuiii ajung
autoizolare?
Aiîmente
autoizolare. :
Persoanei

bihţjrile

sunt aduse la
vor preiva fără; a intra

••

:

viziorrea.cu apă i alimente cle
pot scicitasprijinul Comitetor
ie enti-u afrovizonare Cu
il de operae irnplicând si

ei1soe1e1afiate
ihuIrsorie1or afte în
:ohtat cu lpersonalul care face

t . I 1. 1
.
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i

I
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1
dis a nt 1e minim lirrl metrt( fată deaceta
aprovlzlonarea, pâstr
nurie siin t ăsate ta intrarea itji dornicilsu (psa
I practic, alimentele i
apartamefltukJi/lJoarta cset) i SLri preluate de ctre prsoanp aft ă ïn zolare doar
după ce cealalt ă persq ~ a s ajret a
I
atifltelor
sai proiuse!or s ă şe
ne
Ţ Este recamandat c antioiar aasupra furni ăr
nu rin atingerea usii/cianteiJoneriei
facă pe cale telefonic ă
le va acoperi
/ Pe cât posibi!, persbeIe Uto zqlate vor purta masca cJ ptec ţ e
riasul si gura (ma5ca m bicala c eastic prins în spatel urechilor) tunc cânci preiau
produse!e/buriurile pije lajdo kitiu.

4pâ

7 Dupiperoada de ţi ziF, eisoane1e aflate fn uto1zare[Pot , ţ r şi
domiii1JtiP
j
/

l

! Persoanele care au sit cn t zone decât cele caje necsit ă arntlinare pot pr ăsî
domictul numai dupà le 11 i e e autoizolare, dc riu prnt ntciifn simptom In
aceste cazuri NU etejjitiecear ă ltdstarea pentru cororavirus
,/ Persoanele care aJ ,jitrat ri crtact direct cu caz +frmat cU COVI[p-19 vor fi
i înaintea ternlin ăriţ perioadei dé autzolare Pot
testate în prtma zi de itoiblar
si
domictltul
numIdac
reutatele
finaie sunt rigative
pă ră
t Persoanele aflate îi jautozolr vor primi la finaful el ă r i4 zi!e(de aitozotare aViZ
ep,demiologic de ta DP, cre ă teste că pot reveniIîn colectivttte
/ La iesirea diri autoiolare mreti ifl COriSUIt la meFltcu! de famie pntru a va elibera
coriced,ul medical 5t/iu acevnrtele pentru scoa! ă
res ect tl in contjnuare recolj1anl ă nle gneral privirid
/ Rămâneti vigilert
prevefllrea irifecttei c cordnairiis sau att tip cie grip
a Aceste persoaebeneiczde scutir sau
/ In primul rând, et imortnt s contactati angaatorut i/sai unitatea de
învătă rnânt pentr a înstÎnt c ă vă af!ati în autoizoIare la domttliu
./ La ftnalul perioi! de autozclare, elevii si studeritii beriefscia ă descutire medtca! ă,
;
iar persoari€le ate, dje cTiediu medicaL
j
/ Coriceciiul mecica fva f &ifert de c ătre medtcul le fatT,[e, cpă sirea din izolare,
în baza certificatuujpSP,/neriflind nevoie de adeierint ă/ die l angjator
/ Conform prevecIe - lor quGi18/2005 si art 60
din NdrmJe deapltcare, în czul
concediilor medical pentu crintin ă , angajatul n este ob1igâ s ă dpună fa angajator
cert,ficatu! pentru la ar!ters 3 ră până în data de a tunti in cirs, cJ pâri ă la sfârsitul
luriii in curs. Aseahgajatu!.ppate depune certifctul peir*ru dondiul medical dupà
iesirea dtn izoare/rantii ă
(
(
/ Cuantumul brut nar l inmnizatiei pntru caantir ăj rprzintj 75% din baza cle
cafcul, ia fel ca irul cncdflor medica!e acordte pertru o!;bo! oblsnuit ă
./ Durata concedtI peritru rantin ă nu diminueză numă rul ztleto de concediu
rnedical acordaté
Lii agura pentru ce!elatte af ăctiuni nu e ap ic ă
restiictia de 10
cte te Porară de muncă,

;

p
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