
 
       

                                      
                                             ANEXĂ  la Hotarârea Colegiului Prefectural nr. 5 din  31.10.2019   

 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI  JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                                                                                                                                                                                                            
COLEGIUL PREFECTURAL   
 
       

Plan de măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii populației în perioada 
sezonului rece 2019-2020 

 
1. Transmiterea unei adrese unităților sanitare din județ în vederea 

adoptării unui plan de măsuri pentru pregatirea specifică în perioada  
sezonului rece. 

                                Răspunde: Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman  
                                Termen: 01.11.2019 
 

2. Intocmirea planului de control al modului de aplicare a măsurilor specifice 
prevăzute pentru sezonul rece.    

                               Răspunde: Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman  
                               Termen 25.11.2019 
 

3. Campanii de informare a cetățenilor privind prevenirea și limitarea 
efectelor negative asupra stării de sănătate a populației în perioada 
sezonului rece. Colaborare cu unitățile administrativ teritoriale. 

                              Răspunde: Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman-
Compartiment Promovarea Sanatatii 
                              Termen – permanent 
 

4. Verificarea asigurării stocurilor suficiente în unitățile sanitare de 
medicamente si materiale sanitare pentru afecțiunile specifice sezonului 
rece (medicamente, materiale și dezinfectante). 
                    Răspunde: Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman  

                               Termen: perioada sezonului rece 2019-2020 
 

5. Efectuarea de verificări în unitățile sanitare din județ privind: 
- aprovizionarea cu alimente în cantități suficiente pentru hrana bolnavilor;  
- asigurarea stocurilor de combustibil pentru încălzire și pentru preparea 
hranei bolnavilor;  
- buna funcționare pe perioada sezonului rece a instalațiilor și sistemelor de 
încălzire precum și remedierea defecțiunilor existente; 
 



 
 - asigurarea liniilor de gardă cu medici, personal sanitar auxiliar. Concediile 
personalului medico-sanitar vor fi programate astfel încât să se facă față 
nevoilor de servicii medicale în cazul căderilor masive de zăpadă sau a 
temperaturilor foarte scăzute. 

                    Răspunde: Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman  
                               Termen: perioada sezonului rece 2019-2020     
                                             

6. Verificarea asigurării asistenței medicale primare la nivelul centrelor de 
permanență din județ.  

            Răspunde: Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman  
                           Termen: perioada sezonului rece 2019-2020  
  

7. Asigurarea stocului de vaccin antigripal și monitorizarea acțiunii de 
vaccinare. 

                          Răspunde: Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman  
                           Termen: perioada sezonului rece 2019-2020   
 

8. Realizarea cu sprijinul medicilor de familie a bazei de date cu bolnavii 
dializați, gravidele și alte categorii de bolnavi cu risc. 

                          Răspunde: Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman  
                          Termen: perioada sezonului rece 2019-2020   
 

9. Asigurarea coordonării activității Serviciului Județean de Ambulanță în 
vederea rezolvării cu operativitate a situațiilor de urgență specifice în 
cazul căderii masive de zăpadă (transport gravide, bolnavi cronici, bolnavi 
dializați). 

                          Răspunde: Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman  
                          Termen: perioada sezonului rece 2019-2020   
 

10.  Informarea cu operativitate a prefectului cu privire la situațiile deosebite 
apărute în județ, potențiale pericole pentru sănătatea populației în 
vederea luării măsurilor ce se impun. 
                     Răspunde: Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman  

                               Termen: perioada sezonului rece 2019-2020   
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