U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 126
(privind desemnarea doamnei Bogdan Luminița-Mariana, persoană angajată în cadrul autorității locale, responsabilă cu triajul epidemiologic și
dezinfectarea obligatorie a mâinilor în rândul salariaților și a publicului la accesul în sediul Primăriei Comunei Tomești, în condițiile și cu respectarea
Ordinului Comun al MAI/MS nr. 874/81/2020 privind privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea
obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă)

Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi,
Având în vedere necesitatea desemnării unei persoane din cadrul autorității locale, responsabilă cu
triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor în rândul salariaților și a publicului la accesul în
sediul Primăriei Comunei Tomești, în condițiile și cu respectarea Ordinului Comun al MAI/MS nr. 874/81/
2020 privind privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi
dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării
de alertă;
Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Având în vedere prevederile art. 9 pct. 3 din Hot. Guv. Nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea
stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 5 din 20 mai 2020 a Parlamentului României pentru
încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
Având în vedere prevederile Ordinului comun al MAI/MS nr. 874/81/2020 privind privind instituirea
obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor
pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
Având în vedere art. 155 alin. (1) lit. (d) și alin. (5) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, emite prezenta

D I S P O Z I Ţ I E :
Art.1.(1) Cu data emiterii prezentei dispoziții, se desemnează doamna Bogdan LuminițaMariana, persoană angajată în cadrul autorității locale, responsabilă cu triajul epidemiologic și dezinfectarea
obligatorie a mâinilor în rândul salariaților și a publicului la accesul în sediul Primăriei Comunei Tomești, în
condițiile și cu respectarea Ordinului Comun al MAI/MS 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 pe durata stării de alertă.
(2) Doamna Bogdan Luminița-Mariana, va avea următoarele atribuții:
A)-Pentru salariați:
-nu va permite intrarea salariaților în sediul primăriei, decât numai cu mască de protecție;
-obligativitatea efectuării triajului epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor, la intrarea în sediu;
Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în:
a) - măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să
depăşească 37,3 grade C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;
b) - observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare
generală modificată);
În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3 grade C, se recomandă repetarea măsurării
temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
Dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3 grade C sau/şi prezenţa altor simptome
respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie;
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Dacă persoana:
- se încadrează în definiţia de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda testarea;
- nu se încadrează în definiţia de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta diagnosticul
către altă afecţiune.
B)-Pentru alte persoane decât personalul angajat:
-intrarea în sediul primăriei este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive
justificate, obligatoriu cu mască de protecție;
-în cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în
afara sediului, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauţie.
Dacă totuși este necesară intrarea în sediu, sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea
mâinilor.
Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să
depăşească 37,3 grade C);
b) observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare
generală modificată).
În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3 grade C, se recomandă repetarea măsurării
temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
Dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3 grade C sau/şi prezenţa altor simptome
respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.
Dacă temperatura înregistrată nu depăşeşte 37,3 grade C, iar persoana nu prezintă alte simptome
respiratorii, i se permite accesul doar însoţită de către o persoană din sediu şi după înregistrarea biroului
unde va merge.
C) –urmărește respectarea distanţei minime de 2 m între oricare două persoane apropiate;
D) –urmărește evitarea aglomerării de persoane, în special în zona biroului registratură-relații cu
publicul precum și în zona altor birourilor din primărie.
Art.2. În situația în care, doamna Bogdan Luminiuța-Mariana, nu va putea fi prezentă la
serviciu(concediu de odihnă, concediu medical, alte situații), atribuțiile de art. 1 vor fi duse la îndeplinire de
doamna Leahu Doinița, referent cu atribuțiile bibliotecarului în cadrul autorității locale Tomești.
Art.3.(1) Prezenta dispoziţie se va comunica în termen legal: Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi,
pentru controlul legalităţii, doamnei Bogdan Luminița-Mariana și doamnei Leahu Doinița, pentru luare la
cunoștință și ducere la îndeplinire, personalului angajat în cadrul primăriei cu atribuții privind întocmirea de
înștiințări în vederea informării cetățenilor cu măsurile ce trebuiesc luate în rândul populației pentru
prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus-COVID-19), altor autorități și instituții publice implicate,
persoane fizice sau juridice interesate.
(2) De asemenea dispoziția va fi afişată la sediu şi pe site-ul Primăriei Tomești.
Emisă azi: 25.05.2020
P R I M A R,
Prof. Ștefan TIMOFTE

Secretar general comună
Gabriel MANCAȘ
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