MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA TELEORMAN

HOTARARE
privind obligativitatea purtarii ma,tii de proteq:ie, pe 0 raza de SO metri in
jurul unitatilor de invatamant din Judetul Teleorman, pentru persoanele care
stationeaza in acest perimetru, incepand cu data de 13 septembrie 2021
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman, Intrunit In ~dinta
extraordinara In data de 10.09.2021, la convocarea pre~dintelui, potrivit dispozitiilor art.
10, alin. (1) ~i (2) din Regulamentul - cadru privind structura organizatorica, atributiile,
funqionarea ~i dotarea comitetelor ~i centrelor operative pentru situatii de urgenta,
aprobat prin HG nr. 1491/2004,

Avand in vedere:
- prevederile art. 257 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modi'licarile
$i completarile ulterioare;
- prevederile art. 2 lit. a, d $i j, art. 3 lit. a, art. 4, art. 7 $i art. 11 din OUG nr. 21/2004
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de Organizare ~i Funqionare al Comitetului pentru
Situatii de Urgenta al judetuJui Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.
270/29.04.2021;
- prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea !jii combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri In domeniul sanata~ii
publice In situa~ii de risc epidemiologic $i biologic, republicata $i ale Legii nr. 95/2006
privind reforma In domeniul sanata~ii, republicata;
- prevederile Ordinului ministrului sanata~ii nr. 1309/2020 din privind modalitatea de
aplicare a masurilor de prevenire ~i limitare a Imbolnavirilor cu SARS-CoV-2;
- prevederile art. 1 din Ordinul nr. 699/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului
sanatatii ~i al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativitatii
purtarii ma~tii de proteqie, a triajului epidemiologic ~i dezinfectarea obligatorie a mainilor
pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta;

- prevederile HG nr. 932/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul
Romaniei Incepand cu data de 10 septembrie 2021, precum ~i stabilirea masurilor care se
aplidl pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efeetelor pandemiei de COVID19
In conformitate cu dispozitiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul - cadru privind
struetura organizatorica, atributiile, funqionarea ~i dotarea comitetelor ~i centrelor
operative pentru situatii de urgenta, aprobat prin HG nr. 1491/2004:
HOTARA$TE

Art. 1. Pentru prevenirea raspandirii infeq:iilor cu virusul SARS-COV-2 este obligatorie
purtarii ma~tii de proteq:ie, pe 0 raza de 50 metri in jurul unitatilor de invatamant din
judetul Teleorman, pentru persoanele care stationeaza in acest perimetru, Incepand cu
data de 13 septembrie 2021.
Art. 2. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii
de Urgenta Teleorman va comunica prezenta hotarare Comitetului National pentru Situatii
de Urgenta, Ministerului Educatiei ~i Cercetarii, membrilor Comitetului Judetean pentru
Situatii de Urgenta Teleorman $i Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta.
(2) Totodata, hotararea va fi transmisa tuturor unitatilor de Invatamant din
judet prin grija Inspeetoratului $colar Judetean Teleorman.
Art. 3. Hotararea se va posta pe pagina web a Institutiei Prefeetului - judetul
Teleorman ~i pe site-ul Inspeetoratului pentru Situatii de Urgenta /fA. D. Ghica" al judetului
Teleorman, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.
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