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HOTARAREA NR. 3 din 24.02.2020 
a

Grupului de suport tehnico-ştiintific 
privind gestionarea bolilor înalt contagioase 

pe teritoriul României

în temeiul art. 8A2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 ¡2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborat cu Hotărârea nr.3 a Comitetului Naţionai pentru Situaţii Speciaie de 

Urgenţă (CNSSU), Grupul de suport tehnico -  ştiinţific funcţionează ca organism de suport 

tehnic al Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSIJ), sens în care 

hotărârile acestuia sunt supuse spre aprobate CNSSU.

în data de 24.02.2020, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc şedinţa 

'ionului de suport tehnico-ştiintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul 

României, urmare a declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stării de urgenţă 

pentru sănătatea publică cu impact internaţional din cauza noului Coronavirus

în urma discuţiilor din cadrul şedinţei, s-au decis următoarele:

a) înaintarea către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă a trei 

posibilităţi de acţiune în prevenirea şi gestionarea cazurilor de infecţie cu 

Coronavirus, la nivel naţional:

Prima propunere este reprezentată de instituirea carantinei pentru persoanele 

care sosesc în România din italia, din cele 11 comune : Vo' Euganeo, Codogno,
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e) Comunicarea tuturor membrilor a procedurilor operaţionale destinate gestionării

cazurilor de infecţie cu Coronavirus, redactate de INSP în vederea prezentării 

eventualelor propuneri de modificare/compietare până marţi, 25.02.2020, ora 

16, 00 . '  ........ ............................." "

f) FJosibilitatea instituirii unei linii telefonice gestionată de către Ministerul Sănătăţii 

dedicate apelanţilor care solicită informaţii referitoare la infecţia cu Coronavirus; 

(manifestare, simptome, evoluţie, măsuri de protecţie etc.)

g) Instituirea unui grup de comunicare strategică sub coordonarea DSU cu

reprezentanţi din toate instituţiile implicate.

Preşedintele

Grupului de Suport Tehr ivind gestionarea

bolilor înalt contag ul României

Dr. R
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