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2020
privind stabilirea unor masuri in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS CoV 2, pe perioada starii de alerta la nivelul Consiliului Judetean Salaj
Presedintele Consiliului Judetean Salaj;
Avand ?n vedere:
-referatul nr. 6.600 din 15.05.2020 al Directiei juridice Si administratie locala;
-prevederile Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24 din 14. 05.2020

privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national Si a masurilor de prevenire Si control
a infectiilor, ?n contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
-prevederile art.191 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu completarile Si modificarile ulterioare.
in temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile Si modificarile ulterioare,

D I S P U N:
Art.1. incepand cu data de 15 mai 2020, pe perioada st5rii de alerta instituita prin Hotararea
Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24 din 14. 05.2020 privind aprobarea instituirii
starii de alerta la nivel national Si a masurilor de prevenire Si control a infectiilor, ?n contextul situatiei
epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, se stabilesc unele masuri, obligatorii pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean S5laj, conform anexei care face
parte din prezenta dispozitie.
Art.2. Personalul din cadrul Consiliului Judetean S5laj Si din aparatul de specialitate, are
obligatia de a respecta normele de igiena ?n desfa§urarea activitatii sale atat la sediul Consiliului
judetean, precum Si la domiciliu.
Art.3. Cu ducerea la ?ndeplinire a prezentei dispozitii se ?ncredinteaz5 vicepresedintii
consiliului judetean, administratorul public al judetului Si personalul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Salaj.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica pre§edintelui Si vicepresedintilor consiliului judetean,
administratorului public al judetului, secretarului general al judetului Si directiilor, serviciilor,
birourilor Si compartimentelor de specialitate.

PRESEDINTE,

Contrasemneaza:

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Tiberiu Mare
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa,aDfspozft]anr.ELdfn

privind stabilirea unor masuri fn
contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS -CoV 2, pe perioada starii de
alerta la nivelul Consiliului Judetean Salaj
Masuri organizatorice stabilite pentru reglementarea modului de realizare a atributiilor
de serviciu pe perioada starii de alerta reglementate prin Hotararea Comitetului National
pentru Situatii de Urgenta nr. 24 din 14. 05.2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la
nivel national si a masurilor de prevenire Si control a infectiilor, in contextul situatiei

epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2:

1. Pentru reducerea numatului de persoane care i§i desfasoara activitatea simultan in
birourile din sediul Consiliului Judetean Salaj se poate stabili program flexibil pentru fiecare
angajat in parte, cu respectarea programului de lucru de 8 ore. Organizarea muncii la domiciliu
in cadrul fiecarui compartiment, monitorizarea desfasurarii activitatii acestora, rechemarea la
sediu, precum §i asigurarea continuitatii activitatii compartimentului revin in responsabilitatea
conducatorului compartimentului cu aprobarea presedintelui Consiliului judetean sau a
inlocuitorului acestuia pe baza unui referat de fundamentare;
2. Decalarea programului de lucru in cadrul a trei intervale astfel incat inceperea,
respectiv terminarea programului de lucru sa se realizeze la intervale de minimum 1 ora, pe
parcursul a minimum 3 ore, in transe de minim 20% din personal, astfel:
-intervalul 1 -de luni pana joi in intervalul orar 7,00-15,30 Si vineri in intervalul orar
7,00-13,00;

-intervalul 2 -de luni pana joi in intervalul orar 8,00-16,30 §i vineri in intervalul orar
8,00-14,00;

- intervalul 3 -de luni pan5 joi in intervalul orar 9,00-17,30 Si vineri in intervalul orar
9,00-15,00.

Cele trei intervale vor fi stabilite saptamanal, nominal, pe baza unor grafice intocmite de
conducatorii structurilor functionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Salaj si aprobate de catre conducatorul institutiei.

3. Asigurarea triajului epidemiologic constand in controlul temperaturii personalului

propriu Si vizitatorilor, la punctele de control-acces in incinte, se va desfasura astfel:
- pentru angajatii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Salaj,
controlul temperaturii la accesul in sediu se va face de catre angajatii Serviciului resurse

umane, salarizare Si organizare, ace§tia urmand sa nu permita accesul in cadrul institutiei a
angajatilor a caror temperatura corporala, masurata la intrarea in incinta, depaseste 37,30 C. fn
cazul aparitiei a unor astfel de cazuri va fi completat5 o nota de constatare, in care se

consemneaza temperatura masurata precum si faptul ca angajatului i-a fost interzis accesul in
cadrul institutiei.

- pentru vizitatorii din afara institutiei, masurarea temperaturii corporale se face de catre

agentul de paza care isi desfasoara activitatea la intrarea in sediul institutiei, acestia urmand sa

nu permit5 accesul persoanelor in cadrul institutiei a caror temperatura coxporala, masurat5 la
intrarea in incinta, depaseste 37,30 C;
4. La intrarea in sediul institutiei este obligatoriu, atat pentru angajati cat Si pentru
vizitatori dezinfectarea mainilor, in acest scop urmand sa fie plasat un dispozitiv automat de
distribuire de dezinfectant.
5. in timpul programului de munca, pe perioada st5rii de alerta, personalul din cadrul
aparatului de specialitate va putea parasi sediul, respectiv domiciliul, exclusiv pe baza
acordului scris al conducatorului ierarhic superior exprimat prin „bilet de voie", sau dupa caz,
prim mesaj text sau email.

