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H O TANANT
privind obligativitatea acoperirii fefei, la nivelul nasului gi gurii, cu orice materiale de protec(ie de

unicl folosinfl sau reutilizabile (miqti de protecfie, egarfe sau alte accesorii vestimentare), pe
teritoriul jude{ului Caraq-Severin, pentru limitarea rlspAndirii cazurilor de infectare cu

virusul SARS-CoV-2

Avdnd in vedere prevederile:
- OUG nr.2l12004, privind Sistemul Nalional de Management al Situaliilor de Urgenld, cu

modifi cdrile qi completdrile ulterioare,
- HGR nr.78212020 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei tncepdnd cu data de

l5 septembrie 2020 precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea Si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

- Legii nr.13612020 privind instituirea unor mdsuri tn domeniul sdndtdlii publice tn situalii de risc
epidemiolo gic Si biologic, republicatd;

- Legii m5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea Si combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

- H.G. nr.55712016 privind managementul tipurilor de risc,
- Hotdr6rea CNSU nr.4712020 privind aprobarea listei [drilor/zonelor de risc epidemiologic pentru

care se instituie mdsura carantinei asupra persoanelor care sosesc tn Romdnia din acestea Si stabilirea
unor mdsuri tn domeniul sdndtd{ii publice;

YdzAnd prevederile art.10 din HGR nr.1491 'din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatoricd, atribuliile, funclionarea Si dotarea comitetelor Si
centrelor operative pentru situa{ii de urgen{d, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

Lu6nd in considerare adresa Direcliei de Sdndtate Publicd a Judelului Caraq-Severin
nr. 8951/13.10.2020, prin care se propune instituirea obligativitdlii purtdrii mSgtii de protectie gi in spatiile
deschise $. p" teritoriul judelului Caraq-Severin,

In urma artalizdrii situaliei epidemiologice existente, Comitetul Judelean pentru Situalii de
Urgentl Caraq-Severin, intrunit in qedintd extraordinaid,in data de 13.10.2020,

Art.l. (1) incep6nd cu data de 14.10.2020, pe toatd perioada stlrii de a1ert6, pe teritoriul judelului
Carag-Severin, se instituie obligativitatea acoperirii felei la nivelul nasului qi gurii, cu orice materiale de
proteclie de unicd folosinld sau reutilizabile (m6qti de proteclie, egarfe sau alte accesorii vestimentare), in
vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a virusului SARS-CoV-2 in spaliile publice
deschise. Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au implinit v6rsta de 5 ani.

(2) Se excepteazd, de la aceste mdsuri persoanele care desfEqoard activit\iftzice intense sau
alte activitdli, reglementate de prevederi legale in vigoare.

Art.Z. Se instituie in sarcina administratorilor/proprietarilor de spalii publice deschise, afiqarea la
loc vizibil a informaliilor privind obligativitatea acoperirii fe{ei la nivelul nasului gi gurii, cu orice
materiale de proteclie de unicd folosintd sau reutilizabile (m6qti de protecfie, egarfe sau alte accesorii
vestimentare) in aceste spafii.

Art.3. (1) Se instituie in sarcina autorit6lilor qi instituliilor competente aplicarea m[surilor necesare
pentru intensificarea acliunilor de control in toate spaliile publice deschise.
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(2) Respectarea aplicdrii mdsurilor adoptate se va urmdri de c[tre structurile Ministerului
Afacerilor Inteme impreund cu alte institulii cu atribulii de control (Comisariatul Judelean pentru Proteclia

Consumatorilor Caraq-Severin, Directia Sanitari Veterinard qi pentru Siguranla Alimentelor Caraq-Severin,

Direclia de Sdnltate Publicd Carag-Severin, etc), conform competenlelor legale.

(3) Nerespectarea mdsurilor mai sus menlionate se sanctioneazS cu amendd

contraven{ionald, potrivit legii.
Art.4. Comitetul Judelean pentru Situajii de Urgenli Caraq-Severin va modifica prezenta Hotdr6re

in funclie de evolutia situaliei epidemiologice la nivelul judelului Caraq-Severin.

Art.S. Prezenta hotdrAre intrd in vigoare incepAnd cu data de 14.10.2020 qi se va publica pe site-

urile Instituliei Prefectului - Judelul Caraq-Severin qi Inspectoratului pentru Situalii de Urgen!5,,Semenic"

al Jude{ului Caraq-Severin.
Art.6. (1) Prezenta Hotdrdre se transmite prin

membrilor Comitetului Judelean pentru Situalii de

teritoriale din judelul Caraq-Severin.
(2) Prin grija Comitetelor Locale pentru Situafii de Urgenld prezenta hotdr6re se va afiga la

loc vizibil qi va fi diseminatd in mod corespunzdtor.
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