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DISPOZIȚIE
referitoare la stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus
Având în vedere:
- Raportul nr.2786/12.03.2020 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- adresa nr.19051/08.03.2020 a Instituției Prefectului – Județul Olt;
- prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.6/09.03.2020,
- prevederile Hotărârilor Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt
contagioase pe teritoriul României nr.6/06.03.2020 și nr.8/09.03.2020;
- prevederile Hotărârilor Comitetul Județean pentru Situații de Urgență nr.3/26.02.2020,
nr.4/02.03.2020 și nr.5/10.03.2020,
În temeiul art.190 alin.(4), art.191 alin.(6) lit.b) raportat la art.173 alin.(5) lit. b), c) și h) precum
și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
PREŞEDINTELE Consiliului Județean Olt emite prezenta dispoziție:
Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea și gestionarea situațiilor determinate
de infecții cu coronavirus ʺCOVID-19ʺ la nivelul Consiliului Județean Olt și a instituțiilor din
subordine cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt își va stabili
propriile măsuri corelate cu cele cuprinse în Planul aprobat prin prezenta, precum și cu cele
cuprinse în dispozițiile metodologice emise de autoritățile în domeniu.
Art. 3. Se suspendă activitatea centrelor de zi din subordinea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu excepția centrelor de zi a căror activitate este
destinată recuperării persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, exclusiv pentru aceștia.
Art. 4. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt va dispune propriile măsuri, în
funcție de specificul activității, urmărind pe cât posibil restrângerea activității și reducerea
programului de relații cu publicul.
Art. 5. Până la data de 31.03.2020, instituțiile publice de cultură aflate în subordinea
Consiliului Județean Olt nu vor desfășura niciun fel de activități culturale cu public, indiferent de
numărul de participanți.
Art. 6. Se suspendă toate cursurile Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului
Județean de Cultură și Artă Olt până la data de 31.03.2020.
Art. 7. Instituțiile și serviciile publice din subordine, cu excepția Spitalului Județean de
Urgență Slatina și Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, își vor elabora propriile planuri de
măsuri în completarea măsurilor cuprinse în planul aprobat conform art.1 din prezenta dispoziție.
Art. 8. Spitalul Județean de Urgență Slatina și Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
își vor elabora propriile planuri de măsuri, în conformitate cu legislația privind gestionarea
situațiilor de urgență, normele și recomandările emise de instituțiile și autoritățile publice centrale
cu atribuții în domeniu.

Art. 9. (1) În cadrul Consiliului Județean Olt, până la data de 31.03.2020, activitatea de
relații cu publicul, atât în relația cu instituțiile și serviciile subordonate, cât și în relația cu cetățenii,
se desfășoară prin intermediul Serviciului Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
şi Transparenţă Decizională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,
accesul persoanelor din afara instituției fiind permis strict numai la acest serviciu.
(2) Înscrisurile se vor depune exclusiv prin mijloace de comunicare electronice permise
de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poștă, dacă este
solicitat.
Art. 10. În funcție de evoluția situației epidemiologice a infecției cu COVID 19, restricțiile
și limitările impuse prin prezenta dispoziție pot fi prelungite.
Art. 11. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Olt și se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt;
- Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Spitalului Județean de Urgență Slatina;
- Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt;
- Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt;
- Centrului Județean de Cultură și Artă Olt;
- Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“;
- Serviciului Județean de Pază Olt;
- Muzeului Județean Olt;
- Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt;
- Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș;
- Școlii Profesionale Speciale Balș.

PREŞEDINTE,
Marius OPRESCU

AVIZAT
Secretar General al Judeţului,
Marinela-Elena ILIE

SLATINA, 12.03.2020
Nr. 62
A.N/A.N./ 2 ex.

Anexă la Dispoziția nr. 62/12.03.2020

PLAN DE MĂSURI
Având în vedere riscul de răspândire a infecției cu coronavirus ʺCOVID-19ʺ
precum și măsurile stabilite de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență
(CNSSU) prin Hotărârea nr.6/09.03.2020, în vederea prevenirii infectării personalului
propriu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt și din instituțiile și
serviciile subordonate precum și a cetățenilor ce apelează la serviciile acestor instituții
se stabilesc următoarele:
MĂSURI

A. Măsuri generale cu caracter de informare și conștientizare

1. Afișarea pe site-ul propriu al Consiliului Județean Olt și a instituțiilor
subordonate a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență
(CNSSU) nr.6/09.03.2020, precum și a măsurilor comunicate de Ministerul
Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS ʺCOVID-19ʺ și a
numărului de TELVERDE pentru solicitarea de informații legate de ʺCOVID-19ʺ.
Aceste documente vor fi afișate și la loc vizibil la intrarea în instituții.
2. Organizarea de întruniri pe grupuri restrânse (direcții, servicii, etc) de sesiuni de
informare cu privire la modalitățile de contaminare, regulile ce trebuie respectate
și mijloacele necesare pentru prevenirea contaminării. Pentru organizarea
sesiunilor de informare se poate apela la specialiști din cadrul Direcției de
Sănătate Publică, precum și la alți medici de specialitate.
3. Afișarea pe site-ul propriu a fiecărei instituții a modalităților în care pot fi depuse
sau solicitate documente de la instituțiile respective prin poștă sau mijloace
electronice, în vederea evitării intrării în relații directe cu funcționarii din
serviciile de relații cu publicul. Separat va fi publicat un apel către populație de
a folosi cu prioritate mijloacele de comunicare electronice (e-mail, fax sau
telefon) și doar la solicitare, serviciile poștale. De asemenea se va preciza modul
în care audiențele pot fi înlocuite de petiții formulate în scris și transmise prin
mijloace electronice sau de audiențe prin telefon, în cadrul programului de
audiență cunoscut.

B. Măsuri de igienă în instituție și la locurile de muncă

1. Montarea la intrările în instituții a unor dispozitive pentru folosirea
dezinfectanților pentru mâini, la dispoziția tuturor persoanelor care intră în
clădire.
2. Dotarea cu săpun, cu dezinfectanți și prosoape de hârtie a tuturor grupurilor
sanitare și asigurarea permanentă a apei calde pentru spălarea mâinilor.
3. Distribuirea pentru toate birourile în care își desfășoară activitatea personalul
din cadrul Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor
subordonate, a dezinfectanților de mâini și a substanțelor pentru dezinfectarea
suprafețelor ce vin frecvent în contact cu mâinile (birouri, tastaturi, telefoane,
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clanțe de uși etc.) și realizarea frecventă a dezinfectării suprafețelor respective
precum și a mâinilor.
4. Efectuarea, cel puțin săptămânal, a dezinfecției tuturor spațiilor comune de tipul
holuri, scări, balustrade, grupuri sanitare, săli de ședință și alte asemenea.

C. Măsuri cu privire la accesul în sediul Consiliului Județean Olt

1. Accesul personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt precum se va face în intervalul orar stabilit. Persoanele care
manifestă semne de răceală sau gripă (tuse, strănut,etc) vor purta în mod
obligatoriu mască de protecție.
2. Accesul persoanelor din afara instituției este permis strict numai la Serviciul
Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă
Decizională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.
3. Se interzice accesul în clădire a persoanelor care distribuie sau vând produse
alimentare sau manufacturiere precum și a serviciilor de catering.
4. Se interzice accesul la etajele superioare a persoanelor din afara instituțiilor.
5. Pentru persoanele din cadrul instituțiilor și serviciilor subordonate, accesul în
interes de serviciu va fi permis, cu aprobarea conducătorului compartimentului
la care se deplasează.
6. Personalul din cadrul Serviciului Județean de Pază va primi în consemn punerea
în aplicare a măsurilor privind accesul în clădire.

D. Măsuri de protecție a personalului în cadrul Consiliului Județean Olt

1. Începând cu data de 12.03.2020 se suspendă activitatea de primire în audiență
la nivelul Consiliului Județean Olt. Persoanele care doresc să se înscrie în
audiență sunt îndrumate să formuleze petiții scrise, în problemele cu care se
confruntă sau să uziteze de realizarea audienței prin convorbire telefonică.
Numerele de telefon la care pot fi apelate persoanele care desfășoară activitatea
de audiență, zilele și intervalele orare vor fi afișate pe site-ul propriu.
2. Începând cu data de 12.03.2020 activitatea de relații cu publicul se desfășoară
doar prin comunicare în format scris, în format electronic sau prin alte mijloace,
în condițiile stabilite la lit.A pct.3 din prezentul Plan, respectiv la art.9 alin.(2) din
dispoziție.
3. Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt care au intrat în contact cu persoane
sosite în țară din zone cu risc ridicat sau mediu de contaminare, vor informa
șeful ierarhic și Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare și
se vor supune măsurilor de izolare în cazul în care acestea vor fi dispuse.
4. După începerea programului de lucru, conducătorii de compartimente vor
verifica starea de sănătate a personalului din subordine și vor informa Serviciul
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare cu privire la cazurile de
îmbolnăvire dispunând prezentarea acestora la medicul de familie sau, după caz,
la serviciul de urgență.
5. Persoanele care au solicitat intervenția serviciului de urgență sau cele pentru
care, în urma unei anchete epidemiologice, s-a dispus măsura de carantină sau
de izolare la domiciliu, vor informa imediat șeful ierarhic superior și Serviciul
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Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare asupra situației în care se
găsesc.
E. Măsuri de prevenire și gestionare a situațiilor determinate de infecții cu
coronavirus la instituțiile din subordine

1. Prezentul plan de măsuri va fi adaptat la nivelul tuturor instituțiilor subordonate
eliminându-se sau adăugându-se, după caz, alte măsuri.
2. Instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt care își suspendă
activitățile culturale cu public, vor desfășura activități specifice fiecărei instituții,
menținând în activitate personalul necesar. În această perioadă se vor acorda
cu prioritate concedii de odihnă/zile libere cuvenite.

Măsurile stabilite în prezentul program se vor adapta continuu celor dispuse de
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și vor fi aplicate până la
dispunerea încetării lor odată cu dispariția sau atenuarea efectelor contaminării
cu coronavirus, pe baza hotărârilor CNSSU.
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