
ANEXĂ  

LA HOTĂRÂREA CJSU TELEORMAN nr. 2 din 24 februarie 2020 

 

PLAN DE MĂSURI 

 pentru prevenirea și limitarea posibilelor îmbolnăviri cu coronavirusul COVID 19, 
ca urmare a situației create de apariția cazurilor de  

infecție în Italia 
 
 

1. În colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Teleorman, au fost identificate și stabilite 

următoarele spații de carantină: 

 Corpul C al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, neutilizat la data 

prezentei, cu intrare separată, și o capacitate de 12 paturi; 

 Centrul de agrement Dunărica, lângă orașul Zimnicea, spațiu dotat cu toate 

utilitățile  și cu o capacitate de 99 paturi. 

S-a stabilit ca hrana persoanelor aflate în carantină să fie asigurată prin intermediul 

cantinelor spitalelor (Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, respectiv Spitalul 

Orășenesc Zimnicea). De asemenea, transportul acestor persoane va fi asigurat de 

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ”A. D. Ghica” Teleorman. 

Răspunde: 
Direcția de Sănătate Publică Teleorman 

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ”A. D. Ghica” Teleorman 
 

2. Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman va verifica cetățenii care revin 

acasă din Italia prin punctele de trecere a frontierei de stat, respectiv Zimnicea (în 

prezent închis) și Turnu Măgurele, și vor stabili, prin completarea unor formulare, dacă 

aceștia se întorc din zonele afectate de coronavirus, iar împreună cu Direcția de 

Sănătate Publică Teleorman, vor aplica măsurile stabilite de Ministerul Sănătății și 

Departamentul pentru Situații de Urgență. 

Răspunde: 
Direcția de Sănătate Publică Teleorman 

Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman 
 
 

3. Se va solicita autorităților locale din județ, ca în colaborare cu șefii de post, să  identifice 

persoanele care se află în zonele afectate din Italia și care intenționează să revină în 

țară în perioada următoare. 

Răspunde: 
Instituția Prefectului - Județul Teleorman  

Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman  
 

Autoritățile locale 
 

4. Se va solicita Inspectoratului Școlar Județean Teleorman să comunice o situație cu 

părinții elevilor plecați în Italia, în regiunile afectate. 



Răspunde: 
Instituția Prefectului - Județul Teleorman 
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman 

 

5. Se va transmite o adresă agențiilor de turism din județ prin care se va solicita să se 

aducă la cunoștința cetățenilor care intenționează să meargă în Italia, această situație, 

pentru a evita deplasarea sau tranzitarea regiunilor afectate de coronavirus. 

Răspunde: 
Instituția Prefectului - Județul Teleorman 

 

6. Se va solicita Inspectoratului Școlar Teleorman amânarea deplasărilor în Italia a 

elevilor și cadrelor didactice implicați în derularea unor proiecte educaționale cu 

instituții de învățământ din această țară. 

Răspunde: 
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman 

 

7. Direcția de Sănătate Publică Teleorman va informa permanent populația cu privire la 
situația existentă, pentru a evita inducerea unor stări de panică la nivelul comunităților 
locale, precum și cu privire la măsurile de prevenire care trebuie luate.Demersuri către 
UAT-urile din județ, în vederea identificării persoanelor care se află în zonele afectate 
din Italia și care intenționează să revină în țară în perioada următoare. 

Răspunde: 
Direcția de Sănătate Publică Teleorman 

 
 

PREŞEDINTE C.J.S.U. TELEORMAN 

PREFECT 
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