ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞAGU
PRIMAR,
DISPOZIŢIA NR. 92
din 22.05.2020
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării
activității la locul de muncă în condiții desecuritate și sănătate în
muncă, pe perioada stării de alertă
Primarul comunei Șagu, jud. Arad,
În temeiul art. 121 (1) și (2) din Constituția României republicată în
M.O. partea I nr. 767 din 31.10.2003
Având în vedere:
- prevederile art. 13, lit. b, din Legea 55/2020 – Legea privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70 / 2020
privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15 mai 2020 în
contextul situației epidemiologie determinate de răspândirea
coronavirusului SARS CoV – 2, potrivit prevederilor legii nr. 319/2006
Legea securității și sănătății în muncă
- prevederile Ordinului nr. 3577/15.05.2020, privind măsurile
pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS- CoV-2 și pentru
asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de
securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 196 alin. (1), lit b) și
alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ
DISPUN
Art.1. Se aprobă planul de prevenire și protecție și instrucțiunile
proprii de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea răspândirii
coronavirusului SARS CoV-2, conform Anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta Dispoziție
Art.2. Se desemnează
ca responsabili pentru verificarea
temperaturii tuturor persoanelor care intră în instituție domnul Groza
Alexandru și doamna Dregan Georgeta;
Art.3. Persoanele desemnate la art. 2 au sarcina de a asigura triajul
observațional al lucrătorilor din instituție prin verificarea temperaturii

acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar
pe parcursul programului;
Art.4. Interzice accesul în unitate a persoanelor care prezintă
simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV – 2 (temperatura mai
mare de 37,3 ), sau alte simptome asemanatoare gripei anunțând
imediat conducerea unității.
Art.5. Monitorizează dozatoarele cu dezinfectant la intrarea în
unitate pentru ca acestea sa fie in permanenta disponibile (alimentate cu
dezinfectant), precum și în fiecare sector al locurilor de muncă;
Art.6. Persoanele desemnate nu vor permite accesul in spatiile
interioare a lucrătorilor sau a altor persoane din afara unității fără mască
de protecție .
Art.7. Prezenta se duce la îndeplinire de
către persoanele
desemnate din cadrul Primăriei comunei Șagu și se comunică, prin grija
secretarului general al comunei Șagu cu:
- Instituția Prefectului – Județul Arad
- Persoane desemnate
- Dosar personal
- afișare la sediul Primăriei și pe site.
Primar,
Brăneț Emilia

Contrasemnează,
Secretar general
Roman Dan

