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                                                        HOTĂRÂREA NR.1 

                             Din 12 martie 2020 

privind aprobarea   Planului  de  m ăsuri  la nivelul   comunei Ceica pentru 
i limitarea îmboln ăvirilor cu noul virus Coronavirus (Covid

 necesitatea lu ării unor m ăsuri la nivelul comunei Ceica  de 
pentru prevenirea și limitarea îmboln ăvirilor cu noul virus

inând cont de  adresa nr.1171740/11.03.2020 A ISU B ihor prin care ne 
rârea nr.6 ,7  și 9 a  Comitetului Jude țean pentru Situa

ului Bihor ,precum și solicitare ISU Bihor de a stabili la nivelul CLSU  m
se impun  în vederea aplic ării Hot ărârii nr.6 a Comitetului Jude țean pentru Situa

ului Bihor,  

Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei 
i Dispozitia Primarului comunei Ceica nr.  .154 

privind  reactulizarea  componen ţei  Comitetului Local pentru Situa
nivelul Comunei CEICA   și a  

Regulamentului privind organizarea, atribu ţiile şi func ţionarea comitetului local 
ii  de urgen ță la nivelul comunei Ceica, 

Prevederile H.G.R. 1491 din 2004 pentru aprobarea R egulamentului 
privind structura organizatoric ă, atribu ţiile, func ţionarea şi dotarea comitetelor 
centrelor operative pentru situa ţii de urgen ţă, respectiv  Ordonan

1/2004 privind Sistemul Na ţional de Management al Situa
,Ordinul MS nr.313/26.02.2020 pentru instituirea m ăsurilor de carantin

și limit ările efectelor epidemiei,  

În baza art.196,alin.1,lit.b) din O UG nr.57/2019 din Codul Administrativ,

România,  jud.Bihor  
Str.Principal ă, nr.67 
și fax 0259/324464  
www.ceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  

CUI-4784210 

suri  la nivelul   comunei Ceica pentru 
virilor cu noul virus Coronavirus (Covid -19) 

suri la nivelul comunei Ceica  de 
virilor cu noul virus  

inând cont de  adresa nr.1171740/11.03.2020 A ISU B ihor prin care ne 
ean pentru Situa ții De Urgen ță a 

i solicitare ISU Bihor de a stabili la nivelul CLSU  măsurile ce 
țean pentru Situa ții De 

întocmit de secretarul general al comunei 
 din 26 martie  2018 

ei  Comitetului Local pentru Situa ţii de Urgen ţă la 

ionarea comitetului local 

Prevederile H.G.R. 1491 din 2004 pentru aprobarea R egulamentului – cadru 
i dotarea comitetelor şi 

, respectiv  Ordonan ţa Guvernului 
ional de Management al Situa ţiilor de 

ăsurilor de carantin ă în 

UG nr.57/2019 din Codul Administrativ,  



                    Comitetul Local pentru Situa ţii de Urgen ţă al comunei Ceica, 

  

                                                    H O T Ă R Ă Ș T E : 

                                                        

          Art.1.Încep ănd cu data de adopt ării prezentei hot ărârii a CLSU Ceica  se aprob ă 
Planul  de  m ăsuri  la nivelul   comunei Ceica pentru prevenirea și limitarea îmboln ăvirilor 
cu noul virus Coronavirus (Covid-19),conform anexei  care face parte integrant ă din 
prezenta hot ărâre. 

           Art.2.Prezenta hot ărâre a CLSU CEICA se comunic ă cu : 
             -membrii CLSU CEICA 
            -cetățenii din cele șapte sate ale comunei Ceica 
            -afișat public și pe pagina de internet ceica.ro 
            -dosar 
 

 

                PREȘEDINTE CLSU CEICA                                          
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Anex ă la Hot ărârea nr.1/12.03.2020 a CLSU CEICA
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la nivelul   comunei Ceica pentru prevenirea 

 

        1.Pentru prevenire se vor evita zonele aglomerate u nde sunte
direct și /sau un num ăr mare de personae de tipul adun
intens(parcuri și pie țe). 

         2. Pe perioada 12.03.- 31.03.2020 
suspend ă cu posibilitatea prelungirii.

           3.Evitarea țărilor care se confrunt
COVID-19. 

          4.Cetățenii comunei care se întorc în 
să intre în autoizolare la domiciliu,ceea ce presupun e c
lucru. 

         5. Limitarea folosirii bancnotelor 
telefonul on-line. 

          6.Respectarea cu stricte
autorit ăți pentru a v ă proteja atât pe d

rârea nr.1/12.03.2020 a CLSU CEICA  
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                                                                                                                     CUI-4784210 

PLANUL DE MĂSURI 

 

la nivelul   comunei Ceica pentru prevenirea și limitarea îmboln ăvirilor cu noul virus 
Coronavirus (Covid-19).  

1.Pentru prevenire se vor evita zonele aglomerate u nde sunte ți expu
r mare de personae de tipul adun ărilor publice,cozi,zone de traffic 

31.03.2020 activitatea  Pie ței  agroalimentare Ceica se 
 cu posibilitatea prelungirii.  

rilor care se confrunt ă cu un num ăr mare de cazuri de infect

enii comunei care se întorc în țară din zonele de  risc de COVID
 intre în autoizolare la domiciliu,ceea ce presupun e că întreaga familie s

5. Limitarea folosirii bancnotelor și a monezilor și optarea  pentru plata cu cardul 

Respectarea cu stricte țea  regulilor  de igien ă personal ă recomandate de 
 proteja atât pe d -voastr ă cât și pe cei apropia ți. 

România,  jud.Bihor 
Str.Principală, nr.67 

și fax 0259/324464 
www.ceica.ro 

primaria.ceica@cjbihor.ro 

ăvirilor cu noul virus 

ți expu și să intra ți în 
rilor publice,cozi,zone de traffic 

ei  agroalimentare Ceica se 

r mare de cazuri de infect ări cu noul 

risc de COVID -19  vor trebui 
 întreaga familie s ă facă același 

i optarea  pentru plata cu cardul și 

 recomandate de 
 



         7. Folosi ți masca de protec ție în cazul în care ave ți sintome de grip ă sau 
răceală,pentru a-I proteja pe ceilal ți. 

         8.Spalarea  pe mâini cu ap ă și săpun timp de cel pu țin 20 de secunde sau cur ățarea 
mâinile cu un produs care con ține între 60% și 95% alcool, acoperind toate suprafe țele 
mâinilor și frecându-le una de alta pân ă când se simt uscate. S ăpunul și apa trebuie 
utilizate cu regularitate, dar mai ales dac ă mâinile sunt vizibil murdare. Evitarea  atingerii 
ochilor , nasului și gurii  dac ă nu ești curat pe mâini. 

        9.Pentru a limita  infec țiile  cu noul coronavirus  persoanelor  infectate   se va face 
izolare voluntar ă acasă, iar pentru persoanele care au fost diagnosticate cu COVID-19, 
dar care nu trebuie spitalizate și pentru familiile acestora. 

         10.Pentru persoanele  suspecte de COVID-19  sau în cazul în care a fost diagnosticat 
cu noul virus, se va evit ă să mearg ă  la la serviciu,  sau în zonele publice. Totodat ă, nu va 
folosi mijloacele de transport în comun,aceste pers onae vor sta  într-o camer ă separat ă 
de celelalte persoane din cas ă și de animalele de companie  

       11.Anun țarea medicului  dac ă starea ta de s ănătate a unei personae se agraveaz ă (de 
exemplu, are dificult ăți de respira ție, tuse, febră, dureri de gât ). Înainte de a solicita 
îngrijiri, este important ca medicul s ă știe c ă persoana este  în izolare voluntar ă acasă 
sau c ă ește  infectat cu COVID-19.  În cazul unei  urgen țe medicale, se va suna la 112. 
Dacă este posibil, punerea unei m ști de protec ție pân ă să ajung ă ambulan ța.  

       12.Pacien ții diagnostica ți cu COVID-19, care nu necesit ă spitalizare, trebuie s ă 
rămână în izolare la domiciliu pân ă când se consider ă că riscul de r ăspândire a virusului 
este sc ăzut. Totodat ă, în cazul celor suspecta ți de COVID-19 decizia de a renun ța la 
izolarea voluntar ă trebuie luat ă doar cu acordul medicului.  

      13 În cazul în care o persoan ă a  fost diagnosticat ă sau este suspect ă de infec ția 
cu COVID-19, este important respectare  câteva m ăsuri de siguran ță: 

• respectarea m ăsurilor de igien ă de bază- spălatul pe mâini, str ănutul și tusea în 
șerve țel, poate mai pu ține atingeri de prietenie și întâmpinare (s ărutul pe obraz, 
strânsul mâinii etc.); 

• să vorbim cu copiii no ștri înc ă de la cele mai mici vârste despre igien ă și gesturi 
simple pe care s ă le deprind ă- cum ar fi sp ălatul pe mâini și pe fa ță cât mai des, 
folosirea solu țiilor dezinfectante, plimb ările în aer liber înainte de a veni acas ă 
direct din mijloacele de transport, desc ălțatul, schimbarea hainelor; 

• să-i educ ăm pe cei din jur s ă îi respecte și să îi fereasc ă și pe ceilal ți atunci când 
încep s ă str ănute și să tușească, pentru ca și ei s ă fie, în viitor, feri ți de al ții; 

• grij ă la alimenta ție și orientarea c ătre o diet ă sanogen ă de zi cu zi, cu grij ă la 
nutrien ții vitali pentru o bun ă imunitate - vitamina C, vitamina D, zinc, acizi gr ași 
Omega 3, aminoacizi esen țiali;  

• renun țarea la fumat și vaping;  
• efectuarea de exerci ții fizice în fiecare zi; 



• evitarea abuzurilor de orice fel (alcool, automedic ație  etc.);  
• evitarea contactului fizic întâmpl ător, cu persoane necunoscute, cât și băutul ori 

mâncatul "dup ă" alte persoane;  
• să ne sf ătuim cu medicul cu privire la posibilit ățile de imunizare specifice și 

momentele oportune. 

14.Până la data de 31.03.2020, luarea m ăsurii de limitare a adun ărilor publice la un 
număr de maxim 1000 persoane, iar pentru adun ările publice cu un num ăr mai mic 
de 1000 de persoane, m ăsura va fi adoptat ă la nivel local de c ătre Comisia de 
avizare a manifest ărilor publice pentru fiecare eveniment în parte pe baza unei 
analize a riscurilor și a tipurilor de activit ăți, cu avizul prealabil al Direc ției de 
Sănătate Public ă (DSP). Se excepteaz ă de la emiterea avizului DSP evenimentele 
cu un num ăr maxim de 200 participan ți. Aceste m ăsuri se pot prelungi și dup ă 
data de 31.03.2020, în func ție de evolu ția situa ției la nivel na țional ; 

 15.Aprobarea restric țion ării activit ăților culturale, știin țifice, artistice, religioase, 
sportive și divertisment, în spa ții închise cu participarea a peste 100 de persoane,  
până în data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungi re; 

  16.Începând cu data de 13.03.2020 și pân ă la data de 31.03.2020, cu posibilitatea 
prelungirii, în func ție de evolu ția situa ției la nivel na țional, toate echipamentele și 
mobilierul  din toate spa țiile de joac ă pentru copii, din parcul situat pe raza 
comunei Ceica va fi dezinfectate zilnic.  

 17.Compartimentul de Asisten ță Social ă  va monitoriza suplimentar toate 
persoanele vulnerabile din eviden ță, le va identifica cu prioritate pe cele cu vârsta 
peste 65 de ani și le va oferi, la nevoie, servicii de aprovizionare  cu alimente, 
produse de igien ă                                                                                       

        18.Se instituie obliga ția ca toate institu țiile publice și private s ă asigure la toalete     
materiale destinate igienei personale (s ăpun, prosoape de hârtie, usc ătoare de mâini), 
dezinfec ția frecvent ă a clan țelor, u șilor, precum și altor suprafe țe expuse ( mese 
conferin țe, birouri etc.) 

             19.Medicii de familie asigur ă monitorizarea, în caz de nevoie, a persoanelor        
izolate/carantinate care se afl ă pe listele lor de pacien ți și eliberarea concediilor medicale 
în caz de carantin ă/izolare 

               PREȘEDINTE CLSU CEICA                                          

                               PRIMAR                                                

                      ȘOVRE ANA LIVIA                                               

 



 

 

 

 

 

 

 

 


