
 

  
 

 

 DISPOZIȚIE 
 

pentru modificarea și completarea anexei la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.106/19.05.2020 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității Consiliului Județean 
Olt, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul țării 

 
 
 
 

Având în vedere: 

− Raportul nr.11095/25.10.2021 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

− prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

− prevederile Hotărârii Guvernului nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 

− prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19; 

− prevederile Hotărârii Guvernului nr.1161/2021 pentru modificarea și completarea anexelor 
nr.2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 

− prevederile Ordinului comun al Ministrului Muncii și Protecției Sociale și Ministrului 
Sănătății nr.3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în 
condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 

− prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătății, interimar și Ministrului Afacerilor 
Interne nr.2282/156/2021 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, 
efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu 
virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă, 

 
În temeiul art.190 alin.(4), art.191 alin.(6) lit. b) raportat la art.173 alin.(5) lit. b), c) și h) și 

art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

PREŞEDINTELE Consiliului Județean Olt emite prezenta dispoziție. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 



Art. I. Planul de măsuri pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 
și pentru asigurarea desfășurării activității în cadrul Consiliului Județean Olt în condiții de 
securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul țării, înscris 
în anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.106/19.05.2020, se modifică și  
se completează, după cum urmează: 

1. La litera A - Măsuri generale,  punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 1. Salariații care în perioada stării de alertă au stat la domiciliu (zile libere pentru supravegherea 

copilului, concediu de odihnă, concediu medical, etc.) vor fi reinstruiți în domeniul securității și 

sănătății în muncă. Reinstruirea se va desfășura în timpul programului normal de lucru al 

salariaților.” 

2. La litera A - Măsuri generale, punctul 5, după liniuța 5 se introduce o noua liniuță, cu 

următorul cuprins: 

” - utilizarea corectă a măștilor;” 

3. La litera A - Măsuri generale, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 51 și 

52, cu următorul cuprins:  

” 51. Se va desemna un responsabil care să efectueze triajul epidemiologic la intrarea în incinta 

instituției, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori: 

       - triajul epidemiologic pentru personalul  angajat:  

a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie 

să depășească 37,3°C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în 

prospectul dispozitivului; 

b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut 

frecvent, stare generală modificată); 

c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea 

măsurării temperaturii, după o perioadă de 2—5 minute de repaus; 

d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor 

simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie.  

      - triajul epidemiologic pentru ale persoane decât personalul  angajat:  

a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie 

să depășească 37,3°C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în 

prospectul dispozitivului; 

b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut 

frecvent, stare generală modificată); 

c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea 

măsurării temperaturii, după o perioadă de 2—5 minute de repaus; 

Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor 
simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă. 
Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte 
simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și 
după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge. 

 52. Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incinta instituției este permis doar celor 

care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR 

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al 

unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv 

care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2.” 

4. La litera A - Măsuri generale, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 6. În sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care 

intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate respectă măsurile de protecție stabilite la nivelul 

instituției;” 

5. La litera A - Măsuri generale, punctul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 25. Se vor revizui instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor 

menționate și se vor aduce la cunoștința angajaților.” 

6. La litera C - Personalul din cadrul Consiliului Județean Olt are următoarele obligații, 

punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 



” 2. utilizează corect măștile de protecție: 

a) măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu 

soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun; 

b) înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă 

și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul; 

c) masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a 

deteriorat; 

d) masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu 

soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun); 

e) după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de 

igienizarea mâinilor; 

f) nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale.” 

       Art. II. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Olt și se comunică: 
- Instituției Prefectului – Județul Olt; 
- Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Spitalului Județean de Urgență Slatina; 
- Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
- Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 
- Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 
- Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu“;  
- Serviciului Județean de Pază Olt; 
- Muzeului Județean Olt; 
- Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt; 
- Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș; 
- Școlii Profesionale Speciale Balș 
- SC Olt Drum SA. 

 
 
 
 

       PREŞEDINTE 
       Marius OPRESCU 

 
 
 
                                                                                                                  

 
AVIZAT 

Secretar General al Județului 
 Marinela – Elena ILIE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Slatina, 26.10.2021 
Nr.386 
M.B./ M.B./2 ex. 

 

 

 

https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-olt.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/centrul-judeean-de-cultura-i-arta-olt.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/biblioteca-judeteana-olt-ion-minulescu.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/muzeul-judeean-olt.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/centrul-judeean-de-resurse-i-asistena-educaionala-olt.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/centrul-colar-pentru-educaie-incluziva-bal.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/coala-profesionala-speciala-bal.html

