ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

Nr.fl
din
E_
2020
privind actualizarea pLanu[ui de măsuri aprobat în contextul situaţiei epidemio]ogice generate de
virusul SARS -CoV 2, pe perioada stării de alertă la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj, aprobat

prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr. 99 din 26 mai 2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
-referatul nr.16.225 din 05.11.2020 al Direcţiei juridice şi administraţie locală;

-prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19, secţiunea a 2 -a şi secţiunea a 3 -a;
- Hotărârea Guvemului nr. 856/2020 privind privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică

pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministrului Sănătăţii nr.

3577/2020 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;
I Ordinul comun al Ministrului Sănatăţii şi Ministrului Afacerilor lnteme nr. 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;
-prevederile art.191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

D I S P U N:
Art.I. Se modifică punctul 1.3 din Planul de măsuri pentru asigurarea desfăşurării activităţii la
locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, aprobat prin
anexa la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr. 99 din 26 mai 2020, cu modificările şi
completările ulterioare, şi va avea următorul cuprins:
„Asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi
vizitatorilor şi observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată), se va desfăşura astfel:
- pentru angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, triajul

epidemiologic la accesul în sediu se va face de către agentul de pază care îşi desfăşoară activitatea la
intrarea în sediul instituţiei, la punctul de control-acces în incintă, prin măsurarea temperaturii cu

termometru noncontact;
- în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C, măsurarea temperaturii se repetă
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, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie;
-persoanele cu fimcţii de conducere din cadrul instituţiei (şefii de structură) au responsabilitatea
de a dispune triajul observaţional al angajaţilor din subordinea directă;
- pentru alte persoane decât personalul angajat, precum şi pentru angajaţii din cadrul aparatului

de specialitate care au un alt program de lucru decât cel stabilit la punctul 2 sau care au acces în sediul
instituţiei în afara intervalelor stabilite, asigurarea triajului epidemiologic se face de către agentul de
pază care îşi desfăşoară activitatea la intrarea în sediul instituţiei, acesta urmând să refuze accesul în
incinta instituţiei persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, după

repetarea la un interval de 2-5 minute, depăşeşte 37,3°C;
- intrarea în incintă este permisă doar pentru motive justificate;
-în cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza
în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauţie;
- dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea
mâinilor;

- triajul epidemiologic, atât pentru angajaţii instituţiei cât şi pentru persoanele din afara
instituţiei, care au acces în incinta instituţiei, nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal."
Art.II. Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr. 99 din 26
mai 2020 privind stabilirea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS
- CoV 2, pe perioada stării de alertă la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările şi
completările ulterioare, îşi menţin aplicabilitatea.
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează vicepreşedi
consiliului judeţean, administratorul public al judeţului, personalul aparatului de specialitate
Consiliului Judeţean Sălaj şi agenţii de pază.
Art.IV. Prezenta dispoziţie se comunică preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean,
administratorului public al judeţului, secretarului general al judeţului şi direcţiilor, serviciilor,
birourilor şi compartimentelor de specialitate şi SC Pază Obiective şi lntervenţie SRL.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Dinu lancu-Să]ăjanu
Cosmin-Radu Vlaicu

