ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ COVASNA

HOTĂRÂREA NR.90
privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate în contextul pandemiei
de COVID - 19

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Covasna,
Întrunit în ședință extraordinară în data de 21 decembrie 2020,
Luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate, precum și apariția unei
noi tulpini de a virusului SARS-Cov-2 la nivelul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, urmare
solicitării Institutului Național de Sănătate Publică care a determinat o analiză a factorilor de risc
întocmită la nivelul Centrului National de Coordonare și Conducere a Intervenției,,
În contextul necesității de creare a condițiilor socio–economice necesare relansării graduale a
economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor
Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
În temeiul prevederilor:
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și
unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 20/2020,
cu modificările și completările ulterioare, referitoare la împuternicirea secretarului de stat, șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să dispună orice
măsuri necesare pentru situațiile în care există un risc iminent pentru sănătatea publică, precum și ale
prevederilor H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- art. 4 si art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
- art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 41, art. 42 alin. 1, art. 43 alin. 1, art. 44 alin.2 și 3, art.
45 alin.1 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
- Hotărârea Guvernului nr.1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului
Național pentru Situații Speciale de Urgență;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.60/17.12.2020 privind aprobarea listei
țărilor /zonelor/teritoriilor de risc privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc

epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din
acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de
COVID-19;
- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.61/20.12.2020 privind aprobarea
introducerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc
epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din
acestea și suspendarea zborurilor din și către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 Începând cu data de 22.12.2020, se suplimentează măsurile de prevenire și control a infecțiilor
generate de virusul SARS-CoV-2, prevăzute în anexa la Hotărârea CJSU nr.86 din 12.12.2020, cu măsurile
prevăzute la art.2,3,4 și art.5, din prezenta hotărâre.
Art.2 - Ceremoniile oficiale definite conform Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale,
organizate de autoritățile și instituțiile publice în spații închise, precum și întâlnirile de lucru
organizate la nivelul acestora, cum ar fi, fără a se limita la acestea, ședințe, reuniuni de lucru
pregătitoare ale comisiilor, se pot desfășura cu respectarea următoarelor măsuri de protecție
sanitară:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care participă;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe
de minimum 4 mp/persoană;
d) aerisirea încăperilor pentru o perioadă de cel puțin 10 minute la un interval de timp de cel mult
2 ore;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea
răspândirii virusului SARS-CoV-2;
Art.3 - Activitățile organizate în spații deschise, cu ocazia comemorării eroilor Revoluției Române
din Decembrie 1989, sunt permise cu participarea a cel mult 100 persoane și respectarea următoarelor
măsuri de protecție sanitară:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se
desfășoară activitatea;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe
de minimum 4 mp/persoană;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada
desfășurării activității;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea
răspândirii virusului SARS-CoV-2;
Art.4 - Se permite funcționarea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc care
comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu
respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art. 5 Se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc pe teritoriul județului din
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și din celelalte țări/zone/teritorii prevăzute in
Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 6 Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prezenta Hotărâre va fi comunicată membrilor
Comitetului și va fi postată pe site-ul Instituției Prefectului - Județul Covasna la adresa
www.cv.prefectura.mai.gov.ro –Activităţi/Situații de Urgență.

PREŞEDINTE C.J.S.U. COVASNA,

