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MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
în contextul prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în România

Având în vedere:
Dispoziţiile Hotărârii nr.6/09.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;
Dispoziţiei metodologice nr.6377/ANDPDCA/09.03.2020 a Ministerului Muncii ţi Protecţiei
Sociale – Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
Legii nr.319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă cu modificările şi completările
ulterioare;
Începând cu data de 10.03.2020 până la data de 22.03.2020 cu posibilitatea prelungirii, la nivelul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa se dispun următoarele
măsuri:
I.
Referitor la serviciile sociale cu cazare din subordine:
1. Se suspendă vizitele aparţinătorilor copiilor, tinerilor şi adulţilor cu şi fără handicap
rezidenţi în cadrul centrelor rezidenţiale;
2. În cazuri exceţionale vizitele sunt premise numai cu acordul Directorului General al
DGASPC Constanţa;
3. Se suspendă ieşirile/biletele de învoire din centre acestea putând fi permise doar în situaţii
de urgenţă (Ex.controale medicale programate rezidenţii putând fi însoţiţi de personalul
din cadrul centrelor DGASPC Constanţa);
4. Punerea la dispoziţia personalului şi a beneficiarilor a materialelor dezinfectate pe bază de
clor sau alcool şi/sau măşti de protecţie;
5. Afişarea în locuri vizibile de anunţuri privind măsurile dispuse;
6. Instruirea tuturor beneficiarilor şi personalului din cadrul serviciilor cu privire la aplicarea
şi respectarea măsurilor de autoprotecţie.
II.
Referitor la serviciile sociale fără cazare din subordine:
1. Se suspendă activităţile de recuperare şi abilitare, terapii din cadrul Centrelor de recuperare
şi de zi până la data de 22.03.2020 – şeful de centru va desemna personal care să informeze
părinţii, aparţinătorii în cee ace priveşte suspendrea activităţii;
Referitor la serviciile care lucrează cu publicul şi care potrivit atribuţiilor
efectuează activităţi în teren
1. Pentru serviciile de evaluare complexă copii şi adulţi
a. În situaţia persoanelor care depun dosare de revizuire a încadrării în grad şi tip de
handicap, acestea vor fi primite de către persoanele care au atribuţii în acest sens cu
III.
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respectarea regulilor de igienă (purtare mănuşi, purtare mască, spălarea frecventă a
mâinilor, dizinfecţia suprafeţelor, dezinfecţia încăperii din oră în oră);
b. În situaţia persoanelor care au depus dosar de revizuire şi trebuie să se prezinte la sediul
serviciilor pentru efectuarea evaluarii complexe, acestea vor fi contactate în vederea
aducerii la cunoştinţă a regulilor de prevenire la nivel national în scopul protecţiei
împotriva COVID-19 precum şi a măsurilor dispuse de către DGASPC Constanţa cu
privire la procedura de evaluare respectiv:
▪ evaluarea se va realiza fără vizualizarea persoanei bolnave, doar în baza
documentelor depuse la dosar;
▪ în situaţia în care există suspiciuni cu privire la documentele din dosar, fiind absolut
necesară evaluarea complexă a persoanei, în funcţie de data expirării certificatului
de încadrare în grad şi tip de handicap se va programa persoana la evaluare.
2. Pentru Serviciul de Evidenţă Plăţi şi Prestaţii Sociale
a. Se va informa publicul cu privire la regulile de prevenire la nivel national în scopul
protecţiei împotriva COVID-19, precum şi a măsurilor dispuse de către DGASPC
Constanţa cu privire la lucrul cu publicul, în sensul limitării accesului în incinta
sediului doar pentru situaţii de urgenţă (eliberare acorduri, eliberare bilete doar
pentru călătorii în scopuri medicale);
3. Pentru serviciile ce îşi desfăşoară activitatea în sediul din Constanţa, strada Ciprian
Porumbescu nr.2A
a. Se va informa publicul cu privire la regulile de prevenire la nivel national în
scopul protecţiei împotriva COVID-19, precum şi a măsurilor dispuse de către
DGASPC Constanţa cu privire la lucrul cu publicul în sensul limitării accesului
în incinta sediului, accesul fiind permis doar pentru situaţii de urgenţă, precum
şi situaţii programate care nu suferă amânare;
b. Deplasările pe teren se vor efectua doar dacă sunt situaţii de urgenţă cu
autorturisme din parcul auto al DGASPC Constanţa igienizate, dezinfectate şi
dotate cu soluţii special de dizinfecţie a mâinilor;
c. Efectuarea de demersuri către Autorităţile Publice Locale care au obligaţia să
ne sprijine în efectuarea anchetelor sociale în scopul limitării deplasărilor
echipei mobile dar şi pentru a monitoriza măsurile de protecţi special instituite
de către instanţa de judecată şi Comisia pentru Protecţia Copilului.
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