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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂREA NR. 5 din 02,03,2020
a

Grupului de suport tehnico-ştiintific 
privind gestionarea bolilor înalt contagioase 

pe teritoriul României

în temeiul ari. 8A2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 2112004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborat cu Hotărârea nr, 3 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă 
(CNSSU), Grupul de suport tehnico -  ştiinţific funcţionează ca organism de suport tehnic al 
Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU), sens în care hotărârile 
acestuia sunt supuse spre aprobate CNSSU.

în data de 02.03.2020, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc şedinţa 
Grupului 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 f  ^ro.avi rus. 

în urma discuţiilor din cadrul şedinţei, s-au decis următoarele:
1 . Redefînîrea zonelor afectate de epidemia cu coronavirus ca fiind: "zone roşii” - 

localităţile în care au fost confirmate cazuri de infecţie cu coronavirus şi este instituită 
carantina, "zone galbene” - regiunîle/judeţele/zonele în care sunt suspiciuni de infecţie 
şi în care persoanele sunt izolate la domiciliu, ’’zone verzi'’ -  celelalte regiuni ale ţărilor 
afectate de coronavirus, unde autorităţile dau recomandări şi furnizează informaţii 
persoanelor, ta intrarea în ţară, referitoare ia coronavirus şi autorităţile publice 
competente unde se pot adresa.

2. Preluarea de Sa ANSVSA a echipamentelor şi măştilor pentru personal din stocurile de 
rezervă ale acestora şi distribuirea ulterioară a acestora, serviciilor de urgenţă la nivel 
naţional în funcţie de necesităţi.

3. Măsura referitoare la limitarea participării ia evenimente publice urmează a fi 
rediscutată în funcţie de evoluţia infecţiilor cu coronavirus.
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4. Nominalizarea/idenîificarea de personal medical de către MAPN şi INSP, de ta 
inspecţiile sanitare de stat care să vină în sprijinul şi să susţină medicii epidemiologi 
din Direcţiile de Sănătate Publică, care sunt într-un număr insuficient.

5. Constituirea unei ’’Grupe de coordonare” care să acorde sprijin ’’comenzii acţiunii" la 
nivel naţional (stabilite în baza Hotărârii de Guvern nr 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc) şi nominalizarea de către instituţiile competente a personalului 
specializat care să îşi desfăşoare activitatea în cadrul acestei structuri.

6. Stabilirea unei "Scheme de flux informaţional decizional în contextul apariţiei şi 
răspândirii noi forme de Coronavirus SARS- CoV 2, care determină boala COVID-19”.

7. Se aprobă scenariile de evoluţie a infecţiei cu noul coronavirus (SARS- CoV 2) şi 
măsurile de răspuns necesare.

8. Alte măsuri mai severe vor fi avute In vedere In funcţie de evoluţia epidemioiogicâ a 
epidemiei cu coronavirus

Preşedintele

Grupului de Suport Tehnico-Ştiinţific privind gestionarea 

bolilor înalt contagioase pe teritoriul României
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