SECTORUL 6 ALMUNICIPIULUI BUCURE$TI
Direcfia Generald Corp Control Primar qi Administralie Publicd

Compartiment Activitl{i Speciale

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
HOTARAREA nr.

AI

SECTORULUI

6

11

privind mdsurile adoptate in qedinla extraordinard
din data de 02.07 .2020, ora l2uu

ln conformitate cu prevederile art.24 din Ordonanfa de Urgenfd a Guvernului nr. 2112004 privind
Sistemul Nalional de Management al Situafiilor de Urgen!6, aprobatd prin Legea nr. 1512005, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare qi ale art. 10 din H.G. nr. 149112004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatoric[, atribufiile, funcfionarea qi dotarea comitetelor qi
centrelor operative pentru situalii de urgen{d, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Jindnd cont de prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea, atribufiile gi funcfionarea
Comitetului Local pentru Situalii de Urgen!6 al Sectorului 6, parte integrantd a Dispozifiei nr.2573 din
03. 1 1.201 5, cu modificdrile ulterioare;
in data de 02.07.2020, orele 1200, prin intermediul mijloacelor electronice, in format de
videoconferinfd, a avut loc qedinla extraordinard a Comitetului Local pentru Situafii de Urgen!6 al
Sectorului 6 pentru adoptarea unor mdsuri suplimentare de prevenire qi proteclie impotriva rdsp6ndirii
infecliilor generate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Sectorului 6 al Municipiului Bucureqti, c6t gi
adoptarea unor mdsuri organizatorice pe perioada cu temperaturi ridicate.

in urma disculiilor din cadrul gedinjei,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL SECTORULUI 6 adopti
prezenta
TTOTARARE:

Art. I

Se aprobd "Planul de mdsuri pentru prevenirea gi atenuarea efectelor negative ale caniculei

qi secetei prelungite la

nivelul Sectorului

6 al Municipiului Bucureqti".

Art. 2 (1) Se aprobd ca numdrul de telefon 021.9970, gestionat de cdtre Direclia Generald de
Asistenf[ Social[ qi Proteclia Copilului Sector 6, sd devinl numdr TelVerde pentru toate categoriile de
cet6leni aflafi in nevoie de pe raza Sectorului 6, in vederea informlrii gi acordlrii de consiliere social[ qi
pentru a solicita sprijin pe perioadele cu temperaturi extreme.
(2) Numdrul de telefon021,9970 va fi promovat de cdtre Direcfia Generald de Comunicare qi
Relafii Publice din cadrul Primdriei Sectorului 6 prin publicitate outdoor, afigarea acestuia la toate
punctele de acces in instituliile subordonate Consiliului Local Sector 6 qi sediile Prim6riei Sectorului 6, la
punctele de asistenld gi informare, cdt qi pe panourile publicitare de pe raza Sectorului 6.
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Art. 3 (1) Se aprobd reluarea activitdfii in punctele

de asisten![ qi informare de pe raza Sectorului

6 cu respectarea mdsurilor de prevenire gi protecfie impotriva rdspdndirii infecfiei cu SARS-CoY-2.

(2) Se aprobd ca Direcfia General[ de Asistenld Sociald gi Protec]ia Copilului Sector 6 s[
elaboreze Procedura pentru reluarea activitArii in punctele de asistenfi qi informare de pe raza Sectorului 6
cu respectarea m[surilor de prevenire qi proteclie impotriva r[sp6ndirii infecfiei cu SARS-CoY-2.

(3) Personalul din cadrul punctelor de asistenfd qi informare de pe raza Sectorului 6 iqi reia
activitatea, hind informat gi instruit in prealabil cu privire la respectarea mdsurilor de prevenire qi
protectie impotriva rdspdndirii infecliei cu SARS-CoY-2, conform procedurii elaborate de cdtre Directia
Generald de Asistenf[ Sociali qi Protec{ia Copilului Sector 6.

Art. 4 (1) Se aprob[ punerea in funcfiune a ciqmelelor stradale gi din parcuri pe ruza Sectorului 6.
(2) Punerea in funcfiune a ciqmelelor aferente Sectorului 6 al Municipiului Bucuregti se va face
doar dupd ce Administrafia Domeniului Public Ai Dezvoltare Urban6 Sector 6 va monta panouri de
informare/abfibilduri la toate ciqmelele cu urm6torul mesaj: "Utilizarea acestei cigmele este permisd doar
cu dezinfectarea mdinilor pentru a preveni rdspdndirea infecfiei cu SARS-CoY-2".
(3) Toate cigmelele se vor dezinfecta zilnic prin grija administratorului.
Se aprobi inlocuirea nofiunii de ,,triaj epidemiologic" cu ,,triaj" in privinfa activitdlilor
desfbgurate la punctele de acces in institutiile subordonate Consiliului Local Sector 6 qi sediile Primdriei
Sectorului 6.
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