
Unitatea Medico Socia lă Bechet 

DEC IZI E 

.\r {f I )(,o3 ~ 

privind stabilirea unor mas uri de prevenire si combatere a infecta rii cu COVI D- 19 

(CORONA VIRUS) 

Directoru l Unităţii Medico Sociale Bechet. 

A vând în vedere : 

Referatul presedintelui SCJM. inregistrar la nr.~ / l.r a3 ?al!..:>. prin care se propune 

~tabilirca unor ma uri de pre\ enirc i combatere a infectarii cu COVI D-19 <Corona' irusl 

I lotarank Cnmildului '-atinnal rl'ntru iw:uii "rl.'.ciak: Je l 'rgl.'.111:.J nr.El din (ll) <i>.21c11 
pn,·inJ aprnban.:a uncir ma~un :-.uplirm:marc: Ul' comba11.:rc:" n{1uh11 umm.1\ffll'- -.1 nr. - J·n 
11.03.~0JU pri,·ind aprubarea Hotararii nr.9 a Grupului <.le ::.upon tehnico-stiimitic pri' in<l 
gesuonarea holilor inalt contngio~e pe teritoriul Romanici. 

Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Dolj nr.96 din 1 3.0~ .2020. pri' ind stabilirl'a 
unor masuri de prevenire si combatere a infectarii cu COVlD- 19 

DEC IDE: 

Art. 1. - e constituie Comisia pentru coordonarea la nivelul Unităţii Medico 
Sociale Bechet, a actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor determinate de infectii 
cu COVID-19(coronavirus). componenta comisiei este pre\ă/ută în ane\.a nr. I la pre!L'nl.t 
dc<.:ilÎ(' . 

Art. 2 - Se aprobă Planul de masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor 

detenninate de infectii cu COVID-19, la nivelul Unităţii Medico Sociale BecheL prevăzut în 
anexa nr.2 la prezenta decizie. 

Art. 3 - Se interzice accesul vizitatorilor in incinta UMS Bechet . 

Art.4 - Personalul din cadrul UMS Bechet care a efectuat deplasari in strainatate in 
ultimele 14 zjJe, in tari in care au fost confinnate infectii cu COVID-19, va instiinta 

conducerea unitatii, care la randul sau va infonna Directia de Sanatate Publica Dolj. aceasta 

din urma hotarand in functie de gravitate. masurile ce se impun a fi luate . 

. \rt. -. Lnitatea 'a pa::.tra pcm1anent lcgatura cu Dircctia <le ."anotatc Publi<.:a Dolj . 

Con..,tl1ul .luJetl'Ull Dnlj ~i \ ' <1 a~lillna conlurm <..11spo1.1tiilnr emi"e (k \.'.,Hre 1n .... titut1ill' .ihrlitate. 

Art.5 - Cu c.luccrea la îndeplinire a prevederilor pre.lentei decizii. se incrcdin\l.!~llă 

persoanele nominalizate. 



Anexa N r . 1 la 

Decizia nr. 11 I /6 o3 ~ 

Componenţa 
Comisiei pelltm coordonarea la nivelul Unităţii Medico Sociale Bechet, a actiunilor de 
prevenire si gestionare a situatiilor determinate de infectii cu COVJD-1 9 (coro11a1•irus) 

(ooruonato r tomis ic: ~ta, a ru :\1i r e la -'1atla lina - directo r 
\ Jcmhrii {'O mi ·iri : 

~tcrctar comisie : 

Burlea .·\ngela 
:\c:H:su \d r iana 
I opai \laril ena 
C ioaca Rouica 

Am luat lacun o tinta. 

-economi\ t 
- a . i ... tcn t ~oei.i i 

-a ·i, ten t mt:Jintl prinl'ipal 
- a i ·tent m ed ica l prind pal 

Jl/1 
Burtea Angela ____ Tf.....!J~H>-t--'"""---------

i\ eacsu ..\<.I ria na -~U:::J.,L/frru;=;;.:_.
11 

_________ _ 

To pai Marilena _ _.S!tf-~~ ..... -~-~'-Y--'----------
nJ)! 

C ioaca Roclica --~~-1,,~----------



Anexa 2 la 

Decizia nr. -;[4 I /6. Q3 ~ 

Plan de masuri pentru prel•enirea ..,; ge.,tio11areu situutiilor derermi11ure de 

infectii cu COVJD-1 9 Coronavirus, la nivelul Unităţii Medico Sociale Bechet 

Avand in vedere ri scul de raspandire a infectiei cu coronavirus "C0\'10 .1 9··. 
precum si masurile stabilite de Comitetul ational pentru ituatii peciale de Crgenta prin 
I lo1ararea nr. 7 din 11.03.2020 

In \'ederea prevenirii infectarii personalului contractual din cadru l l '~ 1 - Bechet. 
precum si a beneficiarilor in. titutionalizati. se tabile ·c urmmoarele: 

:\ l ASl R I 

A. Masuri generale cu caracter de informare i constientiza re: 

I. Alisarea a1a1 pe site-ul Unitatii tedico Sociale Bechet precum in incinta L'nitatii 
\ledico ·ociale Bechet a Planului de masuri pentru prevenirea si gestionarea situatii/or 
determinate de infectii cu COVJD-J 9 Corona virus, la nivelul Unităţii J1edico Sociale 
Bechet. 

~. J\ti:-area sit~: - ul propriu. in im:inta unita1ii a modaliwtilor in 1.:are pul li Jepus«.: C\.·rcri in 
\l'Jcn:a 111stinninnali1arii persoanelor 'an-.nice De <isernenea '\L' va prcci1a modul 111 car<.: 
.1uJient\..'k pul li 111locui1«.: cu peti11i t<.irmulate in :-,cri . ~au <.k audiente prin t«.:ldon. 

B. Masuri cu privire la accesul in unitate 

1. Accesul in unitate a personalului contractual se face pe baza legitimatiilor personale. in 
inten·alul de orar stabilit prin programul de lucru. Persoanele care prezinta semne de raceala 
sau gripa (tuse. stranul etc.) vor purta in mod obligatoriu mas1i de protectie. 

~. Pentru persoanele din afara insti rutiei. in interes de se,·iciu. accesul 'a li p~m1i-. numai cu 

acordul Jirccmrului. 

3 . . ' L' inter/.Îce acce~ul 'i1.itatorilor in incinta L' \1. Bechet. 

-L Pcr:-onalul din . 'en it:iul JuJc1can Je Pa.rn -.;i :er' icii n1 pune in aplican: m..t~urile pri\ inJ 

acre ul în unitate: 



C. Masuri de igiena in unitate 

I. A~igurarca la imrarca în unitate a unui spatiu car~ s;;i comina Jc11nli:ct<mti PL'lllru maini. 
halate. masti. rnanusi si hotosi <le unica folosinta. 

~ :\ '>igurarca în pcrrnancma a apei ca lde. 

3. Dotarea cu sapun lichid. cu dezinfectanti si pro oape de hanie. 

-L Distribuirea pentru toate birourile in care isi desfasoara activitatea per analul contractual 
a dezjnfectantiJor de mainj si a substantelor pentru dezinfectarea suprafetclor ce ' in în 
contact cu mainile (birouri. tastaturi , telefoane. clante de usi. etc. ) si realizarea frecvenra a 
dczinfectarii uprafetelor respective precum si a mainilor. 

5.Ziln ic d (:ctuarca. u de7infectici a tuturor -.paliilor comune de tipul holuri. -..c,m. 
ha lttstraJc. grupuri ~anitarc ..,j alic asemenea . 

6. Aplicarea. mcmirea umeda cu dezintectanl pe baza de clor sau alcool s1 chimbarea 
pcrioJica a tifonului pc clama usilor. 

7 . Respectarea procedurilor de curaterue si dezinfec1ie. 

D. Masuri de protectie a personalului 

I. lncepand cu data de 13.03.2020 pana la disparitia au atenuarea efectel or contarninarii 
cu coronaviru se su pencJa orice vizita sau in titutional izare in cadru l l ' \ IS Bechet. 

2. Pcr:-.onalul contraclUal care a imrat in cun1<1d cu pcr,oanc "lb ÎW 111 tara Jm /0111.:le d.: 
ri ~c riu1cat sau mediu de contaminare. \a infom1a. în cri ·. <l irectorul prin sen 1ciul rl?sursc 
umane -;i se \ Or ~upunc ma~urilur de izolare. 

3. Dupa începerea programului de lucru. personalul medical ,.a verifica <\tarea de :,,anatatc 
a personalului si va informa directorul cu pri,·ire la cazurile de imbolnavirc. dispunan<l 
prezentarea acestora la medicul de familie sau. dupa caz. la se,·iciul de urgenta. 

-t. Persoanele care \'Or solicitata interventia serviciuJui de urgenta sau cele pentru care. in 
urma unei anchete epidemiologice. se va dispune masura de carantina sau de izolare b 
Jomiciliu vor informa imediat directorul ~ i e\·iciul dl! re ur e umane asupra '>i tuaiiei m c.:irc 

• igiena mâinilor şi a căi lor respiratorii: 

• utilizarea echipamentului individual de proteqie personala (PPE): măşti. ochelari dc 
proteqie. halate impenneabile cu mâneci lungi şi mănuşi; 



• prevenirea accidentelor prin înţepare şi tăiere: 

• ge<;tionarea în conditii de siguranţă a deşeurilor: 

• rcspectar-.:a procedurilor ck curaknic si Jezint~ctie 

E. :\lasuri pentru as igurarea functionarii in li titutici în situatii speciall' uetcrm in ak 

d l' infrda r ca cu coromt\ iru ' 

I. ln vederea asigurarii continuitatii activitatii, la nivelul unitatii ,·or fi identificate 
posturile cheie care asigura continuitatea activitatii stabilindu-se pentru fiecare post in partt.> 
atributii în situatia in care titularul postului se afla in imposibilitatea de realizare a 
atributi i lor. 

2. ln cazul in care un numar mare de personal se \'a alla in incapacitate de a-...;i J~:-.fa..,ur<1 

actÎ\ itatca. ' or fi su pendatc concediile de odihna pana la asigurarea numarului minim di.: 
personal necesar functionarii în titutiei. 

F. \1asuri d e prevenire · i gestionare a s ituatiilor determinare d e in foctii cu 

coro naYi rus. 

I .. palarea continu si dupa fiecare imer\'entie cu apa i sapun a mainilor 

2. ' istarea vizi telor în w1itate. 

3. Plasarea pacientilor cu ventilatie adecvata 

-L Paturile pacientilor ' 'or fi amplasate la 1 metru distanta . 

S. h ·itan.:a aglomcratiilor . 

6. l·olosirea echipamentului aden at a per ·analului contractual ( manusi . m<L'>ti . hom:ta t!L' 

unicu folo::.inta . halate de unica foto inta. etc) 

.\ lasurilc stabili te in pczentul se ' or adapta continuu celor dispu~e <l1..· Comitetul '-ational 
pentru "ituatii Speciale de Urgenta i Consiliul Judctean Dolj i 'or li aplicate pana la 

dispunerea incetarii lor odata cu disparitia sau atenuarea comaminarii cu corona\'Îru . . pe 

baza hotararilor C ASSU. 

DIRECTOR. 



REFERAT 

:\r. oÎJJt I /[' 03 i.tJ:RL; 

p ri vind necesitatea constituirii Comisiei pentru coordonarea la nivelul Unităţii \ l edico 
·ocia lc Bechet, a actiunilor de preveni r e si gc ti ona re a s ituat iilo r dete rmina te de iafcctii 

cu COVID-19 (coronavirus) 

în baza Hmararilor Comitetului l\ational pentru ' iruatii ' pcciale <le Urgenta nr.6 din 
09.03.2010 pri ,·ind aprobarea unor ma uri suplimentare de combatere a noului corona\ iru-. ~1 
nr.7 din 11 .03 .2020 privind aprobarea Hotararij nr.9 a Grupului de supo11 tehnico-stiintific 
privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaruei. 

a <li spozitie i Presedintelui Consiliului Judetean Dolj nr.96 d in 13.03.2020. privind s tabilirea 
uno r masuri de prevenire si combatere a infectarii cu COVlD- 19 

prl>pun constitui rea Comis iei pentru coordonarea la nivelul L'n ităţii ."1edico S ociale 
ffrchet. a acti1111ilor de prel'e11ire \ Î r:e,tionare a ~ituatiilor determinate de infec:tii cu 
COI ID-I 9fcoro11 a1•irus) precum ...,i \tabilinm 111wr ma\uri dt! pre1·e11irt! \ Î combatere a 
i11Ji1c:wrii c11 CO I ·1 D - 19 

lntocmit. 

Prc'.'>c<linte .Tl\t 

Burtea Ange la 

~ 


