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COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUAII
HOTRÄREA

ALBA

Nr. 34 din 07.10.2020

privind stabilirea unor m suri

rspândirii

DE URGEN

de limitare _i prevenire a

virusului SARS-CoV-2

pe raza municipiilor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebes, a ora_elor
Abrud, Teiu_ _i a comunelor Avram Iancu, Berghin, Blandiana,

Ciugud, Cricu,

Do_tat, Galda de jos, Hopârta, Ighiu, Miraslu,

Räde_ti, Säli_tea, ibot,

Luând în dezbatere incidena

Stremt, Vintu de Jos

cazurilor de îmbolnvire

SARS-COV-2 de la nivelul localitilor

din judeul

cu noul coronavirus

Alba din ultimele 14 zile _i

situatiile de risc epidemiologic înregistrate;
Vzând
propunerile Grupului de Suport Tehnic pentru Gestionarea
Situaiilor de Urgent Generate de Epidemii, înaintate prin adresa Directiei de
Sntate

Public

a judeului

Alba nr. 11096 din 07.10.2020, precum _i Analiza

de risc în domeniul ordinii _i siguranei

publice, prezentat

CISU, de ctre inspectorii _efi ai Inspectoratului de Poliie
Inspectoratului Judetean de Jandarmi Alba;

în cadrul _edintei
al Judeului

Alba _i

In temeiul:
Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor msuri în domeniul sntii
publice în situaii de risc epidemiologic _i biologic,
Legi nr. 55/2020 privind unele msuri pentru prevenirea _i combaterea
efectelor pandemiei de COVID- 19,
H.G. nr. 668/2020 privind prelungirea strii de alert pe teritoriul României
începând cu data de 16 august 2020, cu modificrile
_i completrile

ulterioare,
H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stri

de alert pe teritoriul României

incepänd cu data de 15 septembrie 2020,
_i completrile
H.G. nr. 668/2020 cu modificrile

ulterioare, privind

prelungirea strii de alert pe teritoriul României,
O.U.G. nr. 141/2020 privind instituirea unor msuri pentru buna funcionare
a sistemului de învämânt
_i pentru modificarea _i completarea Legii
educatiei naionale nr. 1/2011,
Ordinului comun al MEC/MS nr. 5487/1494/ 2020 pentru aprobarea
msurilor
de organizare a activiti
în cadrul unitäilor/instituilor
de
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invmänt

n

îmbolnvirilor

Hotrârii

conditi

de siguran

epidemiologic

pentru

prevenirea

cu virusul SARS-COV-2,

Comitetului Naional

pentru Situaii

de Urgent

nr. 47/2020 privind

aprobarea listei rilor/zonelor
de risc epidemiologic pentru care se instituie
msura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea i

stabilirea unor msuri

în domeniul sntii

publice,

Avand în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National
de Management al Situatilor de Urgent, aprobat prin Legea nr. 15/2005, cu

modificrile

_i completrile

in nd

ulterioare;

cont de prevederile art.

structura organizatoric,

atributile,

10 din

Regulamentul-cadru privind

functionarea _i dotarea comitetelor _i

centrelor operative pentru situatii de urgent aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;
In conformitate cu

prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de

organizare i Funcionare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului
judeului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificrile i completrile ulterioare;
Comitetul Judetean pentru Situaii de Urgent Alba, convocat în _edint
extraordinar în data de 07.10.2020,

HOTÄR^TE:
Art. 1. (1)Pe fondul înregistrrii unei incidente cumulate, de 17,01 cazuri de
îmbolnvire cu SARS-cOV-2 la 1000 de locuitori, în ultimele 14 zile, la nivelul
comunei Ciugud, din care un numr de 21 de cazuri au fost înregistrate la
Caminul pentru Persoane varstnice Casa Anisia" i alte 17 cazuri la locuine

individuale situate pe strada Ioan Oprean, ambele din localitatea ^eu_a,
incepänd cu data de 08.10.2020, ora 00, se intensific

activitile

de

verificare a respectarii masurilor de prevenire a räspändirii virusului SARS-COV-

2 în zonele de risc din localitate.
(2)Incepând cu data de 08.10.2020, în localitatea ^eu_a, comuna Ciugud,
purtarea msti de protecie facial este obligatorie, atât în spatile închise,
detinute de ctre autorittile, instituile publice i operatorii economici, cât _i
in spatiile deschise de pe domeniul public.

(3)Activitäile

de verificare a respectrii

msurilor

de prevenire a rspândiri

SARS-COV-2, vor fi asigurate de ctre structurile de ordine _i siguran
de la nivelul judeului Alba (IPJ Alba i IJJ Alba).

(4)Directia de Sntate
Sntate

Public

Public

comuna Clugud, judeul

de ctre

_eful Departamentului

a instituirii msurii de carantinare zonal în arealul
a cazurilor SARS-COV-2, din localitatea ^eu_a,

Alba.

Art. 2. (1)Pe fondul înregistrrii

imbolnvire

Alba va solicita avizul Institutului National de

pentru propunerea aprobrii

pentru Situatii de Urgen
cu rat de incident mrit

public

unei incidente cumulate, de peste 3 cazuri de

cu SARS-COV-2 la 1000 de locuitori, în ultimele 14 zile, la nivelul

unitatilor administrativ-teritoriale Aiud, Ciugud, Galda de Jos, Hopârta _i
Blandiana, începând cu data de 08.10.2020, se suspend
NESECRET
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în fat în toate unittile
presupun prezena fa
care
cursurile urmänd a se desf_ura exclusiv online, în scenariul 3

didactice

de învama
rou.

analiza epidemiologica
(2)Trecerea în alt scenariu se va face în funcie de
alertd
nivelul localitilor,
dup scderea ratei de incident sub limita de

a

cazuri /1000 locuitori din ultimele 14 zile).
Art. 3.

cuprinse între 1 i3
în ultimele 14 Zile, ld
cu SARS-COV-2 la 1000 de locuitori,
imbolnvire
Teius,
administrativ-teritoriale Alba Iulia, Blaj, Sebes, Abrud,

(1)Pe fondul înregistrrii

unei

incidente

cumulate

cazuri de
nivelul unitilor
Avram Iancu, Berghin, Cricu, Do_tat, Ighiu, Miraslu, Rde_ti, Sli_tea, SiIbOT,
Stremt _i Vinu

de

08.10.2020, toate unitjile
in scenariul 2- galben.

Jos, începând

invmânt,

vor funciona
(2)Trecerea în alt scenariu

data de

cu

de

la
face în functie de analiza epidemiologic
cu
în funcie de rata de incidenä a cazurilor de imbolnavire
nivelul localitilor,
SARS-COV-2 la 1000 de locuitori din ultimele 14 zile.
se va

Art. 4. (1)La nivelul unitäilor

administrativ-teritoriale Alba Iulia, Aiud, Sebes,
Abrud, Berghin, Blandiana, Ciugud, Cricu, Galda de Jos, Hopârta, Rde_ti,
14 zile a
sli_tea, ^ibot _i Stremt, unde rata de incident cumulat în ultimele

cazurilor de îmbolnvire cu SARS-COV-2 a dep _it
1,5/1000 de locuitori,
începând cu data de 08.10.2020, ora 00, se instituie msuri
pentru
diminuarea impactului riscului, astfel:

a) toate instituiile,

autoritäile

publice _i private, precum _i operatorii

economici vor analiza modul de desfä_urare a activitii
în vederea
organizri
programului de
lucru in
regim de munc
la
domiciliu/telemunc, iar acolo unde nu este posibil acest lucru, se vor lua
msuri pentru decalarea programului de lucru.
b) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf_oar
activiti

de preparare, comercializare _i consum a produselor alimentare si/sau
bauturilor alcoolice _i nealcoolice, de tipul restaurantelor i cafenelelor
este permis

doar în spaiile

special destinate dispuse în exteriorul

ldirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distante de minim 2 metri între
mese _i participarea a maxim 6 persoane la o mas, cu respectarea
msurilor

de

protectie sanitar

MS/MEEMAANSVSA nr.

stabilite prin
1493/2788/149 din 2020.

c)evenimentele _i manifestrile

comun

al

publice _i private se vor desfä_ura u

respectarea msurilor de protectie (portul m_ti

distantare fizic

Ordinul

de protectie facial)

(minim 2 metri între persoane), cu prezena

_i

a maxim

100 de persoane pentru cele în aer liber _i maxim 50 de persoane în
spati inchise.
d) activitatea cafenelelor _i restaurantelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor uniti
de cazare este permis
doar pentru

deservirea clienilor cazai în aceste uniti.
e) pentru operatorii economici prevzui
la literele b) _i d) este permisä
activitatea de preparare a hranei _i comercializarea produselor alimentare
NESECRET
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_i buturilor

alcoolice

nealcoolice

_i

care nu se

acestora.

(2)Mäsurile stabilite la aliniatul (1) se mentin pån
cazurilor de îmbolnvire
1000 de locuitori.

incident

a

Art. 5. (1)Purtarea m_tii

în interiorul

consum

la scderea

cu

de protectie

facial

este obligatorie în spaiile

publice exterioare unde se înregistreaz aflux mare de persoane

autobuz, gri,

autogri,

parcarile spailor

100m

ratei de

SARS-COV-2, sub valoarea de 1,5 la

în vecintatea _i

incinta

_colilor _i

a

staii

de

bisericilor,

comerciale, piee, targuri.

(2 Se vor excepta de la aceast msurcopii
cu vârsta mai mic de 5 ani _i
persoanele cu afectiuni medicale care afecteaz capacitatea de oxigenare,
dovedite printr-un document eliberat de medic.

Art. 6. (1)Pe fondul cre_terii numrului

de înmbolnviri

SARS-COV-2, unitile

Alba, vor aloca de îndat,

sanitare din judeul

cu noul coronavirus
între 20 i

30% din totalul numrului de paturi aprobate în structur, pentru tratarea
pacienilor pozitivi SARS-COV-2, respectând circuite functionale avizate de
ctre Direcja de Sntate
Public Alba.

(2)Mäsura prevzut

la aliniatul (1) nu se aplic Spitalului Judeean

Alba, care are în componen

Secie

Art. 7. (1)Fiecare unitate sanitar

de îndat,

ATI i Secia

de Urgen

Boli Infecioase.

de la nivelul judeului

Alba, va lua msuri

de alocare a 1%, minim 1 pat, din totalul numrului

aprobate în structura funcional,
îmbolnvire cu SARS-COV-2.

pentru

tratarea

de paturi

cazurilor grave de

(2) Paturile specificate la aliniatul (1) vor fi dotate conform normelor ATI în
vigoare.
Art. 8. Prezenta Hotrâre

se transmite membrilor comitetului judetean pentru

situaii de urgent Alba, tuturor UAT-urilor de pe raza judetului Alba, în
vederea aducerii la cuno_tinta populaiei, operatorilor economici i instituilor
publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziie.

De asemenea,

prezenta Hotärâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situaii
Urgent

_i la Departamentul pentru Situaii de Urgen
al judetului Alba.
pentru Situaii de Urgen,UNIREA"

PRE^EDINTELE
cOMITETULUI JUDEEAN PENTRU SITUAII
Nicolae ALBU

Prefectul Judetului Alba
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de ctre

de

Inspectoratul

Alba Iulia, 07.10.2020

DE URGEN

ALBA

