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In temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Regulamentut privind 
organizarea, atributille qi functionarea Comitetului Judetean pentru Situalii de 
Urgenfet aprobat prin Ordinul Prefectului Judetului Galati nr. 88/ 05.022020, 

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati 
adopta urmatoarea hotarfire: 

Art. 1 Presedintii Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta constituite la 

nivelul unitatilor administrativ teritoriale din judetul Galati, vor identifica toate 

persoanele sosite din pile afectate de noul coronavirus (COVID — 19) si vor 

intocmi o situatie care va contine datele de identificare a persoanei, tara din care a 

sosit, locurile de imbarcare, tranzitare si de sedere din tara respectivA; 

Art. 2 Situatia cu persoanele identificate va fi inaintata Institutiei Prefectului 

Directiei de SAWA:tate Publica Galati si Inspectoratului pentru Situatii de 

Urgenta Galati zilnic incepand cu data 26.02.2020; 

Art. 3 Notificarea tuturor persoanelor sosite din Wile afectate de noul 

coronavirus (COVID — 19), privind mAsurile impuse de cAtre Comitetului National 

pentni Situatii Speciale de Urgent:A in scopul prevenirii extinderii imbolnavirilor cu 

noul Coronavirus, conform documentului anexat; 



Art. 4 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situalii 

de Urgenta Galati, va aduce la cuno*tinta prezenta hotArare membrilor OSU §i 

institutiilor interesate. 
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NOTIFICARE 

Avand in vedere declararea, de cave Organizatia Mondiala a Sanatatii, a starii de urgenta pentru sanatatea 
1,25 la nivel international, din cauza infectiilor cu noul Coronavirus, aparute in Republica Populara Cbineza si 
iblica ltalianä; 

Avand in vedere Dispozitia nr. 523/25.02.2020 emisa de Ministerul Afacerilor Interne — Departamentul pentru 
de UrgentA, refetitoare la masurile neeesare pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus pe teritoriul Romaniei; 
In temeiul Hotararii Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta nr.2/24.02.2020 Si tinand cont de 

;:terul inalt contagios al virusului, 

VA NOTIFICANI 

!laza normativelor in vigoare si in scopul prevenirii extinderii imbolnavirilor cu noul Coronavirus, aveti obligatia 
spectati masurile impuse de catre Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta i Ministerul Afacerilor 

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta, dupa cum urtneazA: 
- autoizolarea la domiciliu, impreuna cu toti membrii familiei care domiciliaza la aceeasi adresa, pe o perioada 

de 14 zile de la sosirea in tara, fara sa intrati In contact cu alte persoane, respectAnd reguli stricte de igierta, 
conform pliantului anexat; 

- la aparitia tmor simptome de boala veti apela, imediat, serviciul de urgentA 112, precum si D.S.P. Galati, la 
numarul de telefon 0755 119 171, dr.State lonela, medic epidemiolog, telefon fix: 0236/463 704; 

- pentru perioada autoizolarii, vi se vor acorda concedii medical; prin medicii de familie, in baza unui 
certificat eliberat de DSP Galati; 

- aveti obligatia sa raspundeti la apelurile telefonice primite din partea personalului de specialitate din cadrul 
D.S.P. Galati, care va monitorizeaza starea de sAnatate, zilnic. 

Nerespectarea masurilor impuse, precum si declararea necorespunzatoare a adevarului de persoanele care intra 
noriul Romaniei din zonele afectate, cad sub incidenta prevederilor art. 326 si art. 352 din Codul Penal, cu 

ticarile si completarile ultetioare, care dispun urmatoarele: 
Art. 326 - Faisal in declaratii 
Declararea necorespunz.atoare a adevarului, facutA unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati 

ire aceasta Ii desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 
potrivit legii oil imprejurarilor, declaratia Pacuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu 
are de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 
Art. 352 - Zadarnicirea combaterii bOlilor 
(I) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a avut ca 

ire raspandirea unei asemenea boll, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. 
(2) Daea fapta prevazuta in aim. (1) este sAvar§ita din culpti, pedeapsa este inehisoarea de la o tuna la 6 luni sau 

■ J. 
Anexam pliantul cu recomandarile O.M.S. pentru reducerea riscului infectiei cu Coronavirus, avand obligatia sa 
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