ROMÄ N IA

MINISTERUL AF
INSTITUTIA

INTERNE

PREFECTULUI - JUDE UL

ALBA

P-ta.1.1.C. Bråtianu nr.1, 510118 Alba Iula
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura@prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro

Nesecret

cOMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUAII
HOTRAREA
a rspândirii

de limitare i prevenire

virusului SARS-COV-2

Baia de Arie_, Daia Român,

Luând in dezbatere incidenta cazurilor de îmbolnvire
2 de la nivelul localit ilordin

jude ul

epidemiologic înregistrate, transmis
Vzând
transmis
Arie_
clasa a VII-a,

de ctre

prin adresa

cu nr.

20.10.2020 _i situaiile

de Directia de Sntate

solicitarea consiliului de administraie

No_lac _i Livezile

cu noul coronavirus SARS-COV-

Albadinperioada 07

Public

de risc

Alba

a Liceului ,Dr. Lazr

privind

3183 din 20.10.2020,

ca urmare a îmbolnvirii

ALBA

nr. 47 din 22.10.2020

privind stabilirea unor msuri
pe raza localitilor

DE URGEN

Chirila" din Baia de
supendarea cursurilor la

unui elev cu noul coronavirus SARS-COV-2, avizat

ISJ Alba _i DSP Alba;

In temeiul:
Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor msuri

în domeniul sntjii

publice în situaii

de risc epidemiologic i biologic;
combaterea efectelor
Legii nr. 55/2020 privind unele msuri pentru prevenirea _i
pandemiei de COVID 19;
pe teritoriul României începând cu
H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea strii de alert
data de 15 octombrie 2020;
O.U.G.

nr.

de învmânt

instituirea unor msuri pentru buna
_i pentru modificarea _i completarea Legii educaiei

141/2020 privind

funcionare
naionale

a sistemului
nr. 1/2011;

Ordinului comun al MEC/MS nr. 5487/1494/ 2020 pentru aprobarea msurilor
organizare a activitii
sigurant epidemiologic
Hotrâri

de

în cadrul unitäilor/institutiilor
pentru prevenirea îmbolnvirilor

Comitetului Naional

pentru Situaii

cu

de

în conditii de
învtmânt
virusul SARS-COV-2;

de Urgen

nr. 49/2020 privind propunerea
fi aplicate pe durata acesteia, pentru

prelungiri strii de alert _i a m surilor necesar a
prevenirea _i combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;
de
Sistemul Naional
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind
aprobat prin Legea nr. 15/2005, cu modificrile i
Management al Situaiilor de Urgen,
completrile ulterioare;
privind structura
Tinand cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru
comitetelor _i centrelor operative pentru
organizatoric, atribuiile, functionarea _i dotarea
prin H.G. nr. 1491/2004;
urgent aprobat
situati de
In conformitate
cu prevederile art.23 alin. (1)din Regulamentul de Organizare _i
-

a
Funcionare
336/25.07.2017,

Comitetul

C.J.S.U.

Alba,

aprobat prin

Ordinul

_i completrile ulterioare;
Judetean pentru Situaii de Urgen Alba,
cu

modificrile

Prefectului
convocat în

judetului
_edin

Alba

nr.

extraordinar

în data de 20.10.2020,
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HOTRTE:
de peste 3 cazuri de îmbolnvire
Art. 1. (1)Pe fondul înregistrrii unei incidente cumulate,
ultimele 14 zile, la nivelul unittilor administrativcu SARS-COV-2 la 1000 de locuitori, în
_i No_lac, începând cu data de 22.10.2020, se suspend temporar
teritoriale Daia Român
de învmânt,
fa în fa în toate unitile
didactice care presupun prezena

activitile
cursurile

urmând a

s e desfä_ura exclusiv online, în scenariul 3

scenariu se va face în
ratei de inciden
sc derea

(2)Trecerea în alt

localitäilor,

dup

-

ro_u.

la nivelul
de analiza epidemiologic
sub limita de alert (3 cazuri /1000 locuitori

funcie

din ultimele 14 zile).

_i No_lac,unde rata de
a dep_it
3
cu
incident cumulat în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnvire ora SARS-COV-2
msuri
instituie
se
00,
cazuri la 1000 de locuitori, începând cu data de 23.10.2020,
pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
astfel încât s acopere nasul _i
a) Se instituie obligaia de purtare a m_tii de protecie,
publice
vârsta de 5 ani, in toate spaile
gura, pentru toate persoanele care au împlinit
deschise;
la loc vizibil informaii
b) Administratorii _i proprietarii spatilor publice deschise afi_eaz
(1)La nivelul unittiilor

Art. 2.

administrativ-teritorialeDaia Român

privind obligativitatea purtrii m_ti de protecie în spaiile respective;
a institutilor
C) Activitäile instituiilor muzeale, a bibliotecilor, librriilor, cinematografelor,
_i de meseri, precum _i
de spectacole _i/sau concerte, scolilor populare, de art
ordinul

conditiile stabilite prin
Organizarea _i desfä_urarea activitäii
concerte în spatii închise este interzis;
cinematografelor, instituiilor de spectacole i/sau
mese festive etc.) atât
d) Se interzice organizarea de evenimente private (nuni, botezuri,
baruri, cafenele,
in spatii deschise cât _i închise (saloane, c mine culturale, restaurante,

evenimentele culturale în aer liber se desf_oar
comun al ministrului culturii _i al ministrului sntii.

sli/corturi de evenimente etc.);
e) Se interzice circulaia în interiorul localitilor
pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparin
asemenea grupuri,

fActivitatea

cu

publicul

a

numai în

pentru persoanele aflate în grupuri
aceleia_i familii, precum i formarea unor

operatorilor economici care desfä_oar

comercializare _i consum al produselor alimentare _i/sau buturilor

de tipul restaurantelor _i cafenelelor, în interiorul cldirilor

de preparare,
alcoolice _i nealcoolice,

activiti

este interzis;
altor

hotelurilor, pensiunilor
Activitatea restaurantelor i a
cazate în aceste uniti;
uniti de cazare, este permis doar pentru persoanele alimentare buturilor
alcoolice
_i
h) Prepararea, comercializarea _i consumul produselor
sau

cafenelelor din interiorul

g)

_i
aer
în
cldirilor,
nealcoolice sunt permise în spaiile special destinate dispuse
a maximum 6
liber, cu asigurarea unei distane de minimum 2 m între mese _i participarea
dac sunt din familii diferite, _i cu respectarea m surilor de protecie
persoane la o mas,
sanitar stabilite prin ordin comun al ministrului sntii,
ministrului economiei, energiei _i
în exteriorul

mediului de afaceri _i al pre_edintelui Autoritii

Siguranta Alimentelor;
i) Pe perioada în

care activitatea

operatorilor

Naionale
economici

Sanitare Veterinare i

menionai

pentru

anterior este închis

alimentare _i a buturilor
prepararea hranei i comercializarea produselor
alcoolice _i nealcoolice care nu se consum în spatiile respective;
activitatea mai muli operatori
In interiorul centrelor comerciale în care î_i desfä_oar
j)
economici nu se permite exploatarea locurilor de joac, a slilor de jocuri, precum _i a
este

permis

activitii

barurilor, cluburilor _i discotecilor;

k) Nu este permis

activitatea în baruri, cluburi _i discoteci;
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1)

Activitatea
este interzis.

cu

publicul

a

în domeniul jocurilor de

operatorilor economici liceniai

la aliniatul (1) se aplic
acolo unde acestea exist.
(3)Mäsurile stabilite la aliniatul (1) se aplic

(2) Msurile dispuse

operatorilor economici/instituiilor
pentru

o

perioad

de 14

noroc

menionate,

zile, urmând

fi

a

reevaluate la finalul acesteia.

Art. 3.

(1)La nivelul unitii

administrativ-teritorialeComuna

rata de
cu SARS-COV-2 este

Livezile, unde

cazurilor de îmbolnvire
ora 00, se instituie msuri
între1,5si 3/1000 de locuitori, îincepând cu data de 23.10.2020,
pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
astfel încât s acopere nasul _i
a) Se instituie obligaia de purtare a mstii de protecie, 5
vârsta de ani, prezente în spaiile publice
gura, pentru toate persoanele care au împlinit
de autobuz, peroane i
deschise, Cum ar fi pieele, tärgurile, zonele de a_teptare (staii
sau pelerinaje, exteriorul
altele asemenea), zonele în care se desfå_oar serbri publice
de
în proximitatea instituilor
obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale i

incident

cumulat

în ultimele 14 zile

a

învtmânt

pân la o distan
de 50 m de intrarea în perimetrul _colii;
la loc vizibil informaii
b) Administratorii _i proprietarii spaiilor publice deschise afi_eaz
privind obligativitatea purtrii

m_tii

de protecie în spaile respective;
cinematografelor, a instituilor
c) Activitile instituiilor muzeale, a bibliotecilor,librriilor,
_i de meseri, precum _i
de spectacole _i/sau concerte, _colilor populare, de art
ordinul
în aer liber se desf_oar
comun al ministrului culturii i al ministrului sntii.
cinematografelor, instituiilor de spectacole i/sau

evenimentele culturale

conditiile stabilite prin
Organizarea i desfå_urarea activitii
concerte în spaii închise este permis,
numai în

cuu

participarea publicului pân

la 30% din capacitatea maxim a spaiului;
botezuri, mese festive etc.) atât
d) Se interzice organizarea de evenimente private (nuni,
restaurante, baruri, cafenele,
în spatii deschise cât _i închise (saloane, c mine culturale,
sli/corturi de evenimente etc.);
pentru persoanele aflate în grupuri
e) Se interzice circulaia în interiorul localitilor
precum _i formarea unor
pietonale mai mari de 6 pers0ane care nu apartin aceleia_i familii,
asemenea grupuri;

care desfä_oar
cu publicul a operatorilor economici
f)Activitatea
comercializare _i consum al produselor alimentare _i/sau buturilor

de

tipul

_i cafenelelor, în interiorul cldirilor,
spaiului _i în intervalul orar 06.00-23.00;

restaurantelor

capacitatea maxim

a

de preparare,
alcoolice _i nealcoolice,
30% din
a dep_i
får

activitäi

este
economici este restrictionat
g) Pentru perioada in care activitatea operatorilor alimentare a buturilor alcoolice
i
permis prepararea hranei i comercializarea produselor
_i nealcoolice, care nu se consum in spaiile respective;
interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor
h) Activitatea restaurantelor _i a cafenelelor din
maxim a spaiului i in
unitti de cazare, se desfá_oar får a depsi 30% din capacitatea

intervalul orar 06.00-23.00;
alimentare i buturilor alcoolice _i
i) Prepararea, comercializarea _i consumul produselor
în aer
exteriorul cldirilor,
nealcoolice sunt permise în spaiile special destinate dispuse în
mese _i participarea a maximum 6
liber, cu asigurarea unei distane de minimum 2 m între
de protecie
dac sunt din familii diferite, _i cu respectarea m surilor
persoane la o mas,

sanitar

stabilite prin ordin comun al ministrului sntjii,

mediului de afaceri _i al pre_edintelui Autoritäii

ministrului economiei, energiei _i

Naionale

Siguranta Alimentelor;
i) Nu este permis activitatea în baruri, cluburi i discoteci;
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activitatea mai muli operatori
k) In interiorul centrelor comerciale în care î_i desfå_oar a slilor de
jocuri, precum _i a
economici nu se permite exploatarea locurilor de joac,
barurilor, cluburilor i discotecilor;
activitii
în domeniul jocurilor de noroc
cu publicul a operatorilor economici liceniai
1)esteActivitatea
permis, fr
a dep_i 30% din capacitatea maxim a spatiului;
menionate,
(2) Mäsurile dispuse la aliniatul (1) se aplic operatorilor economici/institutiilor
acolo unde acestea exist.
(3)Msurile stabilite la aliniatul

(1)

se

aplic

pentru

de 14

perioad

o

zile, urmând

a

fi

reevaluate la finalul acesteia.

fizic a elevilor _i cadrelor
Art. 4. Se suspend cursurile _colare care presupun prezena
didactice în slile de curs, la clasa a VII-a, de la Liceul,Dr. Lazr Chiril" Baia de Arie_,

pentru o perioad
exclusiv online;

de 14 zile de la data confirmrii

ultimului caz,

activittile

desf_urându-se

hotrâri i_i
adoptate de CISU Alba pân la data adoptrii prezentei
nu contravin m surilor stabilite
mentin aplicabilitatea în msura în care prevederile acestora

Art. 5.

Hotrârile

in prezenta hotrâre.
Art. 6.

urgent

de
Prezenta Hotrâre se transmite membrilor Comitetului judetean pentru situaii
Livezile i No_lac, în vederea aducerii
Alba, UAT-urilor Baia de Arie_,Daia Român,

toate mijloacele
operatorilor economici _i instituiilor publice, prin
se transmite la
asemenea, prezenta Hot räre
la dispoziie.De
la Departamentul pentru Situaii de
Inspectoratul General pentru Situaii de Urgent _i
,UNIREA" al judeului Alba.
de Urgent
Urgent de ctre Inspectoratul pentru Situaii
Prefectului Judetul Alba.
Totodat, hotrârea se va afi_a pe site-ul Instituiei

la cuno_tina
populaiei,
de comunicare avute

-

Alba Iulia, 22.10.2020

PRE^EDINTELE
COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUAII
Nicolae ALBU
Prefectul Jude ului Alba
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