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Stimata Doamna Secretar General,
Stimata Doamna Primar General,

Bucuresti, 25.02.20 19

In temeiul dispozitiilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind adoptarea Codului

administrativ, subsemnata Ciceala Ana-Maria şi subsenmatä, &i calitate de consilień generali in

cadwl Consiliului General al Municipiului Bucuresti, va inaintez atasat prezentei proiectul de

Hotarare privind Întocmirea planului de masuri necesare pentru prevenirea si iimitarea

infectiei cu virusul COVID-19, impreuna cu referatul de aprobare, in vederea adoptarii acestui

proiect de hotarare de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Cu deosebita consideratie,

Ciceala/4na Maria

Consilier general
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HOTARARE
privind

Întocmirea planului de măsuri necesare pentru prevenirea si Iimitarea infectiei cu virusul
COVID-19

Avand in vedere referatul dqaprobare semnat de domnii Crs.4cąc M; Lo HU&»TEAML4

o.Tą'
in calitate de consilieri generali;

Avand in vedere rapoartele compartimentelor de resort si avizele comisiilor de specialitate;

In eonformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.
587/2019 privind aprobarea Planului Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de
Urgenta de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de
urgenta in anul 2019;

Tinand cont de prevederile Hotarańi Guvernului nr. 94/20 I 4 privind organizarea,
ümctionarea si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta

ln temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. e), art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. c)
si h), art. 139 alin. (3) si art. 166 din OUG nr. 57/2019 privind adoptarea Codului administrativ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTAR4STE:

Art. 1. In termen de maximum 3 zile de la adoptarea prezentei hotarari, Primarul General al
Municipiului Bucuresti va asigura adoptarea si punerea in aplicare a unui Plan de gestiune pentru
prevenirea si Iimitarea infectiei cu vimsul COVID-1 9 ]a nivelul Municipiului Bucuresti, plan
agreat cu Directiile de Sanatate Publica, Comitetul intersectorial pentru prevenirea si limitarea
imbolnavirilor cu COVID-1 9 de Ia nivel national, Departamentul pentru Situatii de Urgenta,
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dealu Spirii" Bucuresti - Ilfov si cu Prefectul
Municipiului Bucuresti, care va cuprinde cel putin urmatoarele puncte:
I .1. Elaborarea de scenarii de stres şi protocoale de acţiune pentru situaţia în care respectivele

scenarii devin realitate, Crearea unui fond de rezervă bugetară suplimentar pentru aceste
scenarü.

1.2. Stabilirea unui responsabil de contact cu Incident Management Support Team (IMST)
regionala din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Centrului European de



Prevenire şi Control aI Bolilor (ECDC) şi DG ECHO pentru coordonare si suport tehnic si

operational pentru managementul eventualei crize epidemiologice

1.3. Activarea si instruirea Comitetului Mwńcipal pentru Situatii de Urgenta

1.4. Evaluarea capacitatü de raspuns a sistemului sanitar de la nivelul municipiului Bucuresti si

de management a situatiilor de urgenta. Evaluarea si punerea la punct a unui sistem pentru

actualizarea, in timp real a stocurilor parte dintr-un nomenclator de esentiale de la unitatile

spitalicesti, policlinicile, cabinetele medicilor de familie si farmaciile de pe raza

Municipiului Bucuresti. Evaluarea nevoii de asistenta intemationala in firnctie de evaluarea

stocurilor. Asigurarea stocurilor de echipamente de protectie — masti, dezinfectante de maini

si suprafete, prin achizitia centralizata a acestora.

1.5. Desemnarea spitalelor si unitatilor medicale la care se prezinte persoanele cu simptome de

tract respirator superior (febra inalta, tuse, dispnce, cefalee etc), pentru a evita contactul cu

alti pacienti cu multiple afectiuni.

1.6. Pregatirea spitalelor desemnate cu unitati cu capacitate de triaj, izolare si Íratament a

cazurilor suspecze, probabile, si conJirmare in spatii hoteliere medicale dedicate cu circuite

decuplate de Huxul medical comun. Asigurarea celorlalte unitati medicale din Bucuresti cu

arii desemnate pentru triaj si evaluare.

1.7. Instruirea urgenta a personalului medical de prim contact epidemiologic - UPU, medici

familie, sectii pneumologie/boli infecüoase, reteaua de medicina scolara etc. asupra

definitiilor de caz: caz suspecz, caz probabil, caz conJirma:, cornact si asupra

managementului de caz pentru fiecare categode.

1.8. Antrenarea si dotarea corespunzatoare de echipe de raspuns rapid pentru investigarea

cazurilor si gasirea contactelor in maxim 24 ore.

1.9. Organizarea in maximum 7 zile de la adoptarea prezentei hotarari a unui laborator central,

omologat, de referinta pentru diagnosticul molecular precis aI COVID-19, trimis spre

acreditare OMS pentru aceasta testare cu flux controlat si rapid de transmitere a testelor

efectuate la unitatile spitalicesti desenmate si asigurarea kiturilor venite de la OMS la nivel

de minim 3-4000 testań/zi (sau mai multe dacă este considerat necesar avănd în vedere

scenariile probabile de la punctul 1.1.)

1.10. Asigurarea informarii corecte a cetatenilor prin canalele mass -media (spoturi TV, brosuri,

promovare online, telefon) in eventualitatea aparitiei de focare in Bucuresti cu informatii

precum: eanalul oficial de comunicare catre populatie (nivel national) si toate celelalte

canale oficiale la nivel de comunitate, masuri de preventie, directionarea pacientilor (cu

adrese si harta) in caz de simptome asociate, indicarea simptomelor, numerele de telefon

dedicate (hotline) pentru populatia generala, informatii de auto-management la domiciliu

pentru cazurile suspecte si contacte COVID-19, pentru cei spitalizati precum si intreg

personalu] de la nivelul administratiei publice locale care deserveste populatia si care intra

in contact cu publicul.



1.11. Pregatirea si distribuirea continua a mateńalelor de preventie esentiaie in caz de focar pentru
spatiile publice tranzitate: la intrarile si iesirile de metrou, aeroporturi, gari si in mijloacele
de transport de suprafata sa existe dispensere de dezinfectant si masti.

1.12. Masurile necesare pentru ventilarea permanenta si masiva cu aer proaspat si fluidizarea
proceselor de munca pentru a evita aglomeratia de persoane in incinta institutülor publice si
in orice spatiu public inchis.

1.13. ln punctele de intrare/iesire in oras sa asigure existenta unor centre permanente de triere si
redirectionare catre unitatile de cararnina sau spitalicesti desemnate pentru cazuri suspectate
sau cazurile care atedzeazalsosesc in gad/autogad etc din localitati cu focare.

1.14. Masurile necesare pentru amanareaianularea evenimentelor majore care implica transmisia
amplificata - targuri, festivaluń, conferinte majore.

1.15. Asigurarea continuitatii serviciilor medicale si serviciilor publice non-medicale esentiale. In
caz de epidemie generalizata, in care zeci sau sute de mii de oameni, inclusiv angajatii din
cadml administratiei publice Iocale sunt izolati la domiciliu, este esentiala asigurarea
continuitatii serviciilor publice precum apa, canalizare, salubritate, alimente, etecwicitate,
tennoficare, transport, telecomunicatii/intemet. educatie.

Art. 2. Directüle din cadrul aparatului de specialitate al Pńmarului General al Municipiului
Bucuresti si Primarul General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fos! adopíaia in sedinra a Consdizdui General al Municipiužui
Bucuresti din daia de

Presedinte de sedinta Secretar General al Municipiului Bucuresti



Referat de aprobare privind

Întocmirea planului de măsuri necesare pentru prevenireo si Iimitarea infectiei cu virusul COVID-19.

Avem in vedere prin acest proiect necesitatea adoptării unor măsuri de urgenţă de către Primăria

Municipiului Bucureşti in vederea prevenirii răspândirii virusului Covidl9 şi pentru gestionarea şi

tratarea persoanelor infectate.

Urmărim cu îngrijorare recentele evoluţii ale infecţiei cu virusului Covidl9 şi consecinţele acestora.

Considerăm că Bucureştiul ar putea fi afectat având în vedere printre altele că:

- Epidemia de Covidl9 a prins tracţiune in Europa.

- Bucureştiul înregistrează un trafic de peste 2000 pasageri pe zi pe relaţia cu Italia, ţara din

Europa cu ceI mai mare număr de cazuri de infecţie confirmate.

- Numărul mare de Iucrători asiatici din Bucureşti, mulţi dintre ei călătorind recent în zona natală

(cu ocazia noului an unar).

- Numărul mare de pasageri care tranzitează Aeroportul Otopeni în fiecare zi.

- Bucureştiul este in top 1.0 cele mai mari aglomerări urbane din Europa.

- WHO ( Organizaţia Mondială a Sănătăţii) cere guvernelor să amplifice eforturile de prevenire a

transmiteri virusului de Ia om Ia om, precum şi către personalul medical şi contacţii apropiaţi.

- WHO ( Organízaţia Mondială a Sănătăţii) cere guverne(or să se pregătească pentru a putea řace

faţă unui număr semnificativ de persoane infectate mai ales în marile aglomerări urbane.

- Sistemul public de servicii medicale este deja stresat de Iipsa de fonduri pentru consumabile şi

starea infrastructurfl este deficitară.

Având în vedere cele de mai sus, este absolut imperios ca Primăria Capitalei să demareze pregătirile în

regim de urgenţă şi să aloce resursele necesare unui astfel de demers. Solicităm elaborarea de scenarii

de stres şi protocoale de acţiune pentru situaţia în care respectivele scenarii devin realitate.

Propunerile cuprinse în proiect reprezintă un minim necesar de acţiuni ce trebuie întreprinse şi

aşteptăm ca experţii din Primăria Capitalei (Direcţia Generală Operaţiuni), ASSMB, Ministerul Sanatăţii,

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Prefectul Municipiului Bucureşti şi celelalte

structuri abilitate ale statului să prezinte în zilele următoare cu un plan elaborat care să dea încredere

populaţiei că situaţia poate fi gestionată. Suntem deschişi să mobilizăm experţii Ia care noi avem acces

pentru a susţine elaborarea măsurilor necesare.

Capitala intră în această criză cu un deficit maior de încredere din partea populaţiei având în vedere

Iipsa de măsuri concrete ce au urmat tragediei de la Colectiv, existând deja temerea populaţiei că vom

asista la un nou caz Colectiv, ce va implica de data aceasta toţi cetăţenii Bucureştiului şi probabil

întreaga ţară.

Pentru motivele de mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre Întocmirea pianului de

mčsuri necesore pentru prevenireo si Jimitarea infectiei cu virusui COVJD-19.
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