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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

Către, 

PRIMĂRIILE municipiilor/ oraşelor/ comunelor de Ia nivelul judeţelui Suceava 

în atenţia doamnei/domnului primar 

în conformitate cu prevederile art. 13, Capitolul II - Domeniul economic din Anexa 1 a Decretului 
Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României „Se vor dispune măsuri 
pentru asigurarea continuităţii în aprovizionare, respectiv extracţie, producţie, procesare, transport, 
distribuţie, furnizare, mentenanţă întreţinere şi reparaţii a resurselor şi materiilor prime şi/sau 
semiprocesate necesare funcţionării corespunzătoare a sistemului energetic naţional, precum şi 
asigurarea continuităţii funcţionării acestuia şi a tuturor serviciilor de utilitate publică.", vă solicităm 
ca la nivelul unităţii administraţiv-teritorale să luaţi următoarele măsuri: 

să fie asigurate condiţiile igienico-sanitare pentru persoanele din cadrul echipelor de intervenţie/ 
mentenanţă a serviciilor de utilitate-publică; 

conform Dispoziţiei Departamentuluiu pentru Situaţii de Urgenţă MAI nr. 531/ 14.03.2020 privind 
stabilirea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu coronavirus CO VID-19 -
punctul 2 de la secţiunea Situaţii pentru care se solicită punct de vedere, echipele de intervenţie (apă, canal, 
electricitate, internet/ cablu/ telefoane fixe) în relaţie cu persoane aflate în izolare/ autoîzolare la domiciliu, 
la momentul intervenţiei, sunt persoane asimptomatice, cu un potenţial scăzut de pericol de transmitere a 
bolii şi cu un potenţial redus de generare de aerosoli infectaţi, mai ales dacă poartă o mască de protecţie. 

Astfel, se vor avea în vedere ca 

- înainte de intrare în locuinţa sa solicite persoanei autoizolate să poarte masca de protecţie; 

- în timpul efectuării lucrărilor necesare să solicite persoanei autoizolate să stea în altă cameră sau la 

o distanţă mai mare de 2 m; 

- membrii echipelor de intervenţie vor purta un echipament minim de protecţie constând în măşti, 

ochelari de protecţie, mănuşi; 

- membrii echipelor de intervenţie vor fi dotaţi cu dezinfectant pentru mâini (în special pe bază de 

clor sau alcool), pe care îl vor folosi înainte şi după finalizarea intrervenţiei, precum şi dupăă orice 

manevră care prezintă un risc de contaminare mai ales dacă această manevră a fost efectuată fără 

mănuşi (atingerea unor suprafeţe posibil contaminate de către persoanele autoizolate). 

De asemenea, în urma prelucrării datelor privind riscul infecţiei angajaţilor din acest sector, vă 
solicităm să le puneţi în vedere persoanelor din cadrul echipelor de intervenţie/ mentenanţă a 
serviciilor de utilitate-publică ca şi în afara orelor de program să respecte procedurile impuse în acest 
sens, având în vedere importanţa activităţii pe care o desfăşoară în folosul comunităţii. 

Cu stimă, 
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