
HOTĂRÂREA Nr.__1__din 23.03.2021privind măsurile adoptate în cadrul ședinței ordinare a C.L.S.U Nădlacdin data de 23.03.2021
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de23.01.2021,Având în vedere:
 Circulara Instituției prefectului -județul Arad , nr.2385/19.03.2021
 Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelorpandemiei de Covid-19
 H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Românieiîncepând cu data de 14.03.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pedurata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
 Prevederile art.12, art. 24 din O.U.G nr.21/2004 privind Sistemul Naţional deManagement al Situaţiilor de Urgenţă, cu modifcările și completările ulterioare
 Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice însituații de risc epidemiologic și biologic
 Regulamentul Comitetului local pentru situații de urgență al orașului Nădlac,aprobat prin HCL nr.176/2004
 că UAT Nădlac, în prezent , se află în scenariul verde (1,4/1000 locuitori ), în speță,numărul de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 nu implică luareaunor măsuri de protecție extremeÎn vederea prevenirii transmiterii virusului SARS – CoV – 2 , adoptă următoarea :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se stabilesc locurille , la nivelul UAT Nădlac, cu risc ridicat de infectare/transmitere avirusului SARS-Cov-2 , astfel :a) lăcașe cultb) instituții publicec) stații înbarcare/debarcare navetisți zona industrială Aradd) pacienți în evidența DSP cu tratament la domiciliue) locuri publice- piața, parcul centralf) unitățile de alimentație publică frecventate de turiști transfrontalieri (autoturisme, microbuze,autocare, camioane)
Art.2. Se stabilesc măsurile la nivel local pentru restrângerea/eliminarea riscului de infectare,astfel : a) Creșterea gradului de monitorizare a locurilor locurilor stabilite la art.1 în vederearespectării și aplicării regulilor pentru limitarea transmiterii virusului SARS-CoV -2, cu efectivelemixte ale Poliției Române, Jandarmeriei Române și ale Poliției Locale Nădlac.
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b) Dezinfectarea periodică a zonelor intens circulate ( zona magazinelor PROFI șiCARREFOUR, ambele situate în imediata vecinătate cu E 68 ) și  frecventate în mare parte de ceicare tranzitează orașul Nădlacc) Intensificarea campaniilor publicitare pentru promovarea măsurilor de prevenire arăspiundirii și transmiterii virusului SARS-CoV -2d) promovarea campaniei de vaccinare în rândul populției (mass media, medici, etc. ) învederea cresterii gradului de vaccinaree) măsuri pentru creșterea gradului de imunizare prin vaccinare
Art.3. Efectuarea demersurilor în vederea obținerii pentru Centrul de Vacccinare Nădlac a

altor tipuri de vaccinuri , pe lângă cel existent ”AstraZeneca” , demersul crescând rata de vaccinare
a populației din Nădlac .

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției, precum șipublicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-nadlac.ro, de asemenea se comunică :
- Membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al oraşului Nădlac
- Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției
- Instituției Prefectului – județul Arad

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ NĂDLAC
PRIMAR UAT NĂDLAC
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