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HOTĂRÂRE NR.2/07.08.2020
privind stabilirea măsurilor organizatorice interne pentru
prevenirea răspândirii COVID-19 la
Biroului Electoral de Circumscripție nr. 42 Livezile
În temeiul art. 20 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale
constituite pentru alegerile locale din anul 2020 aprobat prin Hotărârea nr.2/03.08.2020 emisă de
Biroul Electoral Central,
Având în vedere că, în contextul epidemiologie actual, alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale nu pot fi organizate în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare
deoarece operaţiunile preelectorale şi electorale nu pot fi realizate fără riscuri majore la adresa
sănătăţii publice şi fără încălcarea măsurilor dispuse de autorităţile medicale,
Ţinând cont de faptul că alegerile trebuie să se desfăşoare într-un climat sigur, de natură
să permită exercitarea efectivă a drepturilor fără restrângeri ale drepturilor politice şi cu
asigurarea siguranţei tuturor celor implicaţi,
Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluției situației
epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, luând în considerare necesitatea asigurării în continuare, a unei protecții adecvate
împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, pentru prevenirea și înlăturarea
amenințărilor iminente la adresa drepturilor convenționale, unionale și constituționale la viață,
integritate fizică și sănătate ale persoanelor, în mod nediscriminatoriu, și fără a aduce atingere
existenței altor drepturi sau libertăți fundamentale,
Biroului Electoral de Circumscripție nr. 42 Livezile, stabileşte următoarele măsuri

organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19:
1. Masca de protecție este obligatorie in orice spațiu public inchis.
Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care
o poartă.
2. Păstrați o distanță semnificativă, de 1,5 metri, față de celelalte
persoane pe care le întâlniți.

3. Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau
interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice,
cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.
4. Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara
celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi:
strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor,
atingerea fețelor cu mâinile.
5. Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte
persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de acces.
În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste suprafețe,
protejați-vă folosind șervețele de unică folosință.
MĂSURI GENERALE:
Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități,
pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați.
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Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice
contact cu o suprafață potențial contaminată.
Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.
Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.
Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică
folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi.
Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu
care intrați în contact, atât acasă cât și la locul de muncă.
Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități.
Luați medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripția
medicului.
NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți
aceleași tacâmuri.
Informați-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale!
Puteți obține detalii dacă sunați la 0800.800.358, care este un număr de
informare, nu este un număr de urgență.
Doar în cazul urgențelor sunați la 112!
Prezenta hotărâre se va afișa la sediul Biroului electoral de Circumscripție nr.42
LIVEZILE .

PREŞEDINTE,
Jud. ROMAN MIHAI

