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PLAN DE ASIGURARE A CONTINUITATII ACTIVITATII LA NIVELUL PRIMARIEI
COMUNEILIYEZT

Scopul acestui plan este sd asigure buna functionare a institutiei in contextul pandemiei COVIT-19

Avand in vedere:
Situatia la nivel global si national;

Hotararea nr. 25 din 18.05.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind
propunerea unor masuri necesare a fi aplicate pe durata starii de alefta pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei COVIT- I 9

Prevederile Legii nr. 55/15.05.2020 privind unele mdsuri pentru prevenir& gi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 394118.05.2020 privind declararea stdrii de alertdgi masurile
calese aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
MASURI din 18 mai2020 pentru creqterea capacitdlii de rdspuns; EMITENT GUVERNUL ROMANIEI;
Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 410 din l8 mai 2020

HOTARAREA nr. 4 din t8.05.2020 a Comiretului Local
Livezi,jud. Bacau

Adresa nr.ll0794l/27.05.2020 din parrea I.S.U. Bacau

pentru Situatii de Urgenta al comunei

Prezentul PLAN stabileste urmatoarele:

Program de lucru cu publicul: L - J 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
V 8:00 -13:00

La punctele de control-acces in primarie se va permite:
- Accesul in primarie - maxim 3 persoane cu evidentd in registru

respectarea distantelor frzice de 2 m
privind accesul publicului si

- Se face dezinfectarea obligatorie a mdinilor si se instituie obligativitatea purtarii mdqtii, astfel
incdt nasul qi gura sd fie acoperite.

- Se face asigurarea triajului epidemiologic constdnd ?n controlul temperaturii personalului
propriu gi prin sondaj publicului vizitator.

La momentul accesului si pe toata durata prezentei in sediul institutiei, este obligatorie
purtarea mastii de protectie faciale atat pentru personalul angajat cat si pentru public. Lipsa acestui
minim echipament sau utilizarea necorespunzatoere duce la restrictionarea aciesului in primarie.

Se vor utiliza substante dezinfectante pentru tegumente puse la dispozitia publicului la intrare
in instituie, dispenser gel aflat pe hol.

Se va dezinfecta incaltamintea prin stergerea de covorasele imbibate cu substantd dezinfectant6
aflata la intrare in cladire.

Se va pastra distanta minima de2 m intre persoane.
Durata stationarii in incinta primariei in functie de situatie este de maxim 10 minute.

1.



Pentru O"rroun*I. cu dizabilitati accesul se face pe usa nr. I din fata unde exista o rampa de
acces.

Publicul este obligat sa respecte instructiunile personalului din primarie.
Dezinfectia ghiseelor si a spatiului de acces al publicului se face periodic de catre personalul

primdriei, cel putin de2 orilzi.

2. Accesul publicului la Biblioteca comunala se face cu respectarea masurilor de prevenire si

protectie conform programului de lucru cu publicului al primariei si max. 3 persoane cu respectarea

rnasurilor de distantare sociala. Durata stationarii in incinta bibliotecii este de maxim 40 minute.

3. Oficierea casatoriilor va

respectarea masurilor de protectie

fi
si

permisa in prezenta a maxim 16 persoane din cadrul familiilor, cu

distantare fizica.

4. Desfasurarea in regim permanent a activitatii Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta cu
Activitate Temporara a comunei Livezi si obligativitatea raportarii oricarei disfunctionalitati catre
Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (C.J.C.C.I.) Bacau prin e-mail:
cjcci@isUbepau.ro si prin fax la numarul 0234-518660.

Nerespectarea prevederilor legale mentionate anterior constituie contraventie, in masura in care
nu este savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata potrivit legii penale infractiune si va fi
sanctionata cu amenda de la 1.000-5.000 lei in conformitate cu art. 65 lit b si art.66 lit b din Legea
ss1t5.05.2020.

5. Coordonarea operalional[ a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Live6i

6. Acordarea de sprijin catre Politia Livezi si C.M.I. dr. Lamasanu Dalia, din partea S.V.S.U si
comp. Asistenta Sociala, privind Procedura de izolarc la domiciliu (Autoizolare)/Carantina
institutionalizata si Procedura de Transport persoane izolate care intra in izolare (Autoizolare), conform
adresei I. S.U. Bacau (C.J. S.U-Bacau) nr. | 1 07 323 / I 5.05.2020.

In func{ie de evolulia situafiei la nivel national, vom tine cont de toate recomandarile Comitetului

National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, Institutia
Prefectului si Directia de Sanatate Publica Bacau.

Nerespectarea prezentelor prevederi atrage raspunderea disciplinara, civila contraventionala sau

penala dupacaz.

PTezentul PLAN DE ASIGURARE A CONTINUITATII ACTIVITATII LA NIVELUL
PRIMARIEI COMUNEI LIVEZI este insugit de catre personalul angajat al primariei pe baza de

semnatura si se se afrseaza la avizierul din exteriorul primariei precum pe site-ul Primariei comunei

Liv ezi - www. httos ://comunalivezi. rol.
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