
MINISTERUL AFACE1ULOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENT! 

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATIL DE URGENTA 
AL JUDETULUI GALATI 

.1 
HOTARAREA NR. 24 
din data de 17.03.2020 

privind msuri1e adoptate In cadrul edintei extraordinare de lucru a 
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urger4A Galati 

Având In vedere: 
- Hotrârea nr. 9 a CNSSU din 14.03.2020 pentru aprobarea hotrârii nr. 11 a Grupului de 

suport tehnieo-tiintific privind gestionarea bolilor Inalt contagioase pe teritoriul României; 
- HotArârea nr. 10 a CNSSU din 14.03.2020 pentru propunerea instituirii stArli de urgenA 

pe teitoriul Romniei i aprobarea unor mäsuri supliinentare in vederea gestionArii epidemiei de 
coronavirus SARS-CoV-2; 

-Hotrârea nr. 11 din 13.03.2020 a Gruputui de suport ehnico-tiintific privind gestionarea 
bolilor malt contagloase pe teritoriul României 

- prevederile Dispoziçiei Departamentului pentru Situatii de Urgena nr. 525 
din 05.03.2020 privind adaptarea mAsurilor din competeiflä pentru prevenirea 
rspandirii infe4iei cu SARS-CoV-2 care determinA boala COVID 19; 

- solicitarea scrisà a Spitalului de Pneumoftiziologie Galati pentru distribuirea 
de bunuri materiale din completul taberei de sinisirafi (corturi, mese etc.) de cätre 
Inspectoratul pentru Situatii. de Urger4A "General Erernia Grigorescu" al judeu1ui 
Galati; 

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National  de Management al Situatillor 
de Urgen, aprobatA cu modificri i completri prin Legea nr. 15/2005 §i 
Ordonanta de UrgenA nr. 1/20 14 privind uncle msuri in domeniul manágementului 
situatiior de urgenA; 

- prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de rise. 
In temeiul eapitolului III Art. 6 aim. (6) din Regulamentul privind 

organizarea, atribuflile ji funcflonarea Corn!!etulul Judeçean pentru Situafli de 
Urgen;ä aprobat prin Ordinul Prefectului Judetului Galati nr. 120 / 11.03.2020 9  

Comitetul Judeean pentru Situatii de Urgei4ä Galati 
adoptA urmAtoarea hotárâre: 

Art.1. (1) Se aprobA instituirea izo1rii la doiniciliu (in locatia declaratA la 

intrarea in tarA), pentru o perioadA de 14 zile, pentru toate persoanele asimptomatice 

care sosese In România din 1ri1e unde sunt confirmate ccl pi4in 500 de cazuri; 

(2) Se extinde msura carantinärii pentru toti cci care sosese In tarA din 

zonele carantinate, actualizate de cfre CNSSU la propunerea Grupului de suport 



tehnico-tiinpfic privind gestionarea bolilor lnalt contagioa&e pe teritoriul 

Romániei §i publicate pe site-ui Ingtitutului National de Sntate Public. 

Art.2. (1) Se aprobli mäsura ràmnerii la locul de izolare i apelarea SNUAU 

112, pentru persoanele izolate la domiciliu,In situatia In care, In timpul celor 14 

zile,dezvolt6 simptomatologie specificii infecliei cu coronavirusul SARS-CoV-2, 

urmând a fi alocat un echipaj al serviciului de ambulanA care se va deplasa la 

locatie i va preleva probe In vederea testârii. 

(2) in funce de rezultatul testhrii, starea pacientului i necesarul de 

Irigrijiri medicale, se vor lua msuri pentru rmânerea In izolare la 

domiciliu,carantinarea sau internarea cazurilor confirmate i aplicarea tratamentului 

specific. 

Art.3. Se suspendä pânä: la data de 31.03.2020 cu posibiitate de prelungire a 

termenului, trguri1e de maini auto, tãrgurile de animale / alte evenimente 

organizate la uivelul unitatilor administrativ teritoriale din jude. 

Art.4. Se restrictioneazA activitalile culturale, §tiin#fice, artistice, reigioase, 

sportive si de divertisment, care presupun participarea a peste 50 de persoane, 

realizate In spali Inchise, inclusiv cele realizate In sli de fitness, saloane de SPA-

un, de cosmeticà, sli de jocuri de noroc i cazinouri. 

Art. 5. Primria Municipiului Galati va suplimenta numru1 mijloacelOr de 

transport In comun, va rnicora timpii de ateptare, astfel meat sl se evite 

ag1omeraiile de cälätori §i asigurä decontaminarea acestora; 

Art. 6. Primãnia Municipiului Galati va pune la dispoziie ca spatiu  de 

carantin, Blocul Mu, Str. Drumul de Centur, nr. 39N, amplasat In campusul de 

locuinte sociale din Cartierul Micro 17 din municipiul Galati; 

Art. 7. Universitatea "Dunärea de Jos" Galati va pune la dispozitie ca spaiu 

de carantin, CminuI Studenteac FE, situat In Str. Domneasc, nr. 115, municipiul 

Galati, dotat qi utilat, dupá Eealizarea receptiei  i obtinerea avizelor; 

Art. 8. Va fi mnflintat un serviciu de videoconfenintA Inire Institutia 

Prefectului-Judetul Galati Si cele 65 de unitAti administrativ teritoriale din judet, 

peste conexiunea de Internet existentA In aceste locatii. 
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Terminalele de videoconferintä PC/laptop/desktop vor fi asigurate de fiecare 

unitate administrativ teritoria1. de la nivelul municipiu1ui/orau1uiIcomunei. 

Art. 9. Inspectoratul pentru Situatii de Urgei4A "General Eremia Grigorescu" 

a! judeului Galati va distribui bunuri materiale din completul taberei de sinisiraji 

(corturi, mese etc.) cätre Spitalul de Pneumoftiziologie Galati; 

Art. 10. Se aprobA Procedura operativá privind gestionarea fluxulu.i de 

persoane in contextul risculul de rdspândire a infeqiei cu Coronavinus COVID-

19, precuin si referitor la gestionarea bolilor malt contagloase pe tenitoriul 

României/JudetulGahati, mntocmith de Grupul de suport tehnic pentru gestionarea 

situatiior de urgei4A In cazde dezastre si epidemii; 

Art. 11. Se recomandA tuturor institutiilor si autoritAi1or publice, companiilor 

n4ionale, societatilor come rciale cu capital de stat / privat, inclusiv supermarket-un 

i mall-un, sä instituie ifitre pentru termoscanare. Mäsura va fi aplicatä pentru toate 

persoanele ce pAtrund In incintele entitAtilor mai sus mer4ionate. 

Art. 12. (1) Se aprobA Incheierea unui contract de comodat Intre 

Universitatea "Dunärea de Jos" Galati i Directia de SnAtate Publicä Galati pentru 

preluarea unui sistem automat Real Time PCR, In vederea efecturii de teste pentru 

detectia noului coronavirus (SARS-CoV-2); 

(2) Directia de Säntate PublicA Galati va procura reactivii 

kiturile pentru testele de coronavirus, respectiv asigurarea personalului ce ii va 

utiliza §i instruirea acestuia. 

Art. 13. Secretariattil Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru 

Situaii de UrgenA Galati, va aduce la cunotinà prezenta hotärâre membrilor CJSU 

i instituiior interesate. 

Comitetului Judetean pen f 	rgenA Galati 
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