Coronavirus (COVID-19): România a intrat în stare de alertă. Care sunt
cele mai importante schimbări?

Începând cu data de 15 mai 2020 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 24/2020 a
Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care s-a aprobat instituirea
stării de alertă la nivel național. Au fost adoptate astfel o serie de măsuri pentru
prevenirea și controlul infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de
virusul SARS-CoV-2.
Ce măsuri se aplică pe durata stării de alertă?
▪

se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite în spațiile
comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise;

▪

pentru instituțiile și autoritățile publice, precum și pentru operatorii economici publici și
privați se instituie obligativitatea de a organiza activitatea astfel încât munca să se
desfășoare de la domiciliul angajaților;

În măsura în care activitatea nu se poate desfășura de la domiciliul angajaților se vor lua măsuri
pentru:
-

▪

asigurarea triajului epidemiologic, la punctele de control-acces în incinte;
dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune;
decalarea programului de lucru pentru entitățile cu un număr mai mare de 50 de
salariați, astfel încât începerea respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze
la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minimum 20%
din personal;

se interzice organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte
întruniri în spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, de
divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament balnear
desfășurate în spații închise;

Cu respectarea dispozițiilor legale și a măsurilor de prevenție și protecție, se pot organiza:
-

activitățile cultelor religioase, cu participarea publicului;
activități de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate;
activități de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente;
activități culturale desfășurate la nivelul muzeelor, bibliotecilor și al sălilor de expoziții;
activități recreativ-sportive;
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▪

se suspendă temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor
în centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 mp, în care își
desfășoară activitatea mai mulți operatori economici;

▪

se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei, a
cetățenilor străini și apatrizilor;

▪

se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație
spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii,
Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o
perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020;

▪

se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii
regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional pentru toate cursele efectuate
de către operatorii de transport spre Italia, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația
Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și
din aceste țări către România, până în data de 1 iunie 2020;

▪

se dispune reluarea activității cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu
reprezintă urgență;

▪

se dispune reluarea asigurării asistenței medicale ambulatorii pentru cazurile care nu
reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare, cu respectarea următoarelor condiții:
-

consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă;
interzicerea staționării pacienților în zonele de așteptare;

▪

se dispune reluarea activităților de internare a pacienților care nu sunt urgențe medicale, la
nivelul unităților sanitare non-COVID, cu menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor;

▪

se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România
din străinătate măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu
care locuiesc. În măsura în care aceste persoane nu au posibilitatea de a fi carantinați/izolați
la locuință sau solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, se poate opta pentru
măsura carantinei instituționalizate, în spații puse la dispoziție de autorități;

▪

se permite, începând cu data de 15.05.2020, circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a
răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu
aparțin aceleiași familii.

▪

se menține măsura suspendării cursurilor în toate unitățile și instituțiile de învățământ
până la finalul anului școlar/universitar.
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