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INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA.
,,DUNA.REA" AL JUDETULUI BRA.ILA

Catre,
COMITETELE LOCALE PENTRU SITUATII DE URGENTA
- Domnului I doamnei Pre~edinte A vand in vedere prevederile Cap. I, art. 3 din Decretul Prezidenfial privind
instituirea starii de urgenfa pe teritoriul Romiiniei, ca urmare a evolufiei situafiei
epidemiologice internafionale determinata de raspiindirea coronavirusului SARS-Co V-2 la
nivelul a peste 150 de fari, precum Ji declararea ,,Pandemiei" de catre Organizafia
Mondiala a Sanatafii, la data de 11.03.2020, serviciile voluntare pentru situatii de urgenta
constituite la nivelul localitatilor se vor subordona operational Inspectoratului pentru
Situatii de Urgenta ,,Dunarea" al judetului Braila.
In prezentul context, pentru serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta constituite
la nivelul localitatilor din judetul Braila sunt stabilite urmatoarele responsabilitati ~i moduri
de actiune:

-

Nr.
ctr.

1.

.

Modul de actiune

Responsabilitatea

primariei a
- Po starea pe site-ul institutiei
'
Informarea
populatiei
cu
masurilor pentru reducerea riscurilor transmiterii
privire la riscul epidemiologic
Coronavirusului;
I
si
masurile
necesar
a
fi
luate
'
- Afi~area materialelor informative specifice la I
pentru evitarea transmiterii
avizierul prim1iriei ~i la panourile publicitare din
Coronavirusului
localitate.
Interventia in cazul producerii Purtarea echipamentelor personale de protectie
(ma$ti $i manu$i de unica folosinta).
unei situatii de urgenta
- Identificarea persoanelor in cauza ~i intocmirea I
evidentei cu ace~tia;
I
Sprij inirea persoanelor in - Transmiterea evidentei catre Centrul Judetean
varsta de peste 65 ani fara
pentru Coordonarea ~i Conducerea Interventiilor I
sustinatori sau alte forme de
( evidenta se actualizeaza ~i se transmite
'
saptamanal);
ajutor
- Punerea in practica a modalitatilor identificate
pentru acordarea s2rijinului 2ersoanelor in cauza.
persoanelor - Intocmirea evidentei cu persoanele in cauza;
Monitorizarea
izolate
la I - V erificarea respectarii acestei masuri de
I
carantinate
2revenire a ras2andirii virusului;
domiciliu
1

1

2.

I

3.

I

4.

NESECRET
1/2
Brlbla, 8-dul. Dorobantilor, nr.468, Tclcfon 0239/611212, Fax. 0239/619669, Cod po~tal 810031

Nr.
ctr.

Responsabilitatea

Modul de actiune
'

- Informarea institutiilor abilitate, in cazul
identificarii persoanelor ce nu respecta aceasta
masura (IPJ, DSP).

Cu stima,
INSPECTOR SEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA
,,DUNAREA" AL JUD]f T,ULUI BRA.ILA

Se transmite prin/ax ~i e-mail la toate localitatile
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