
 

  

 
INFORMARE 

Având în vedere situația existentă cu privire la pandemia de coronavirus și declararea stării de 

alertă la nivel național prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 171/2022, cu respectarea prevederilor Ordinului 

comun al Ministrului Muncii și Protecției Sociale și al Ministrului Sănătății nr. 3577/831/2020 

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 și prevederile Legii  nr. 55/2020 privind  unele  măsuri  pentru  prevenirea  și  

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare și 

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, Președintele Consiliului Județean Olt, Marius OPRESCU a dispus o serie de 

măsuri în legătură cu desfășurarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Olt din data de 24 

februarie 2022, după cum urmează: 

- întrunirea va avea loc în Sala de ședințe a instituției. Aceasta permite așezarea la distanță a 

participanților pentru ca perimetrul din jurul fiecăruia să fie unul sigur; 

- în sală vor fi prezenți doar consilierii județeni, reprezentanții secretariatului Consiliului 

Județean, care asigură activitățile legate de organizarea și desfășurarea întrunirii si directorii sau șefii 

de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- la ședința de plen, reprezentanții mass-media vor putea participa numai în limita locurilor 

disponibile, astfel încât să se poată asigura fiecărui participant un perimetru sigur; 

- la intrarea în sala de ședințe pentru a  evita aglomerația se va menține o distanta sigura de cca. 

2 m între 2 persoane. În aceleași condiții se va face și evacuarea salii de ședințe; 

- la intrarea în sala de ședințe, fiecărui participant i se va verifica temperatura de către persoana 

desemnată în acest sens; 

- fiecare participant, la intrarea în sala de ședințe, se va igieniza pe mâini cu dezinfectant și va 

primi mănuși si mască de protecție; 

- în aceleași condiții de igiena și protecție se vor desfășura și ședințele comisiilor de 

specialitate. 

Aceste măsuri pot fi modificate în funcție de măsurile dispuse la nivel național  sau județean. 

 

PRESEDINTE 

Marius OPRESCU 
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