
Măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, specifice stării de 

alertă, în relația cu publicul în cadrul Direcției  de Asistență Socială Brașov 

 

Accesul cetăţenilor este permis doar în spațiile special destinate situate la parter, 

nefiind permis accesul în birouri.   

Accesul se face limitat, cu respectarea unei distanţe de 2m între persoane, asigurarea 

suprafeţei minime de 4mp/persoană şi respectarea principiului ,,Iese o persoană, intră o 

persoană”, în următoarele condiţii: 

- purtarea obligatorie a măştii de protecţie care acoperă complet nasul și gura persoanei 

care o poartă; 

- respectarea indicaţiilor persoanei de la intrare privind accesul la serviciile solicitate; 

- permiterea accesului unui număr limitat de persoane concomitent, fără însoţitori, 

respectiv 1 persoană/post de lucru) ; 

- măsurarea temperaturii la intrarea în instituţie; 

- persoanelor în cazul cărora şi la a doua testare a temperaturii se constatată depăşirea 

limitei de 37,30 grede Celsius nu li se va permite accesul în instituţie; 

- persoana care efectuează măsurarea temperaturii va purta următorul echipament de 

protecţie: mască de protecţie și mănuşi; 

- dezinfectarea mâinilor la disporul de la intrare; 

- când sunt mai mulţi solicitanţi, zona de aşteptare este în afară, lângă intrarea in 

instituție,cu respectarea distanţei de separare de 2m; 

- respectarea delimitării semnalizate a zonelor interioare de aşteptare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Măsuri de prevenire și protecţie pentru desfăşurarea activităţilor la birourile de relații 

cu publicul, specifice stării de alertă: 

 

- Asigurarea distanţei de minim 1,5m între birouri; 

- Respectarea principiului ,,Iese o persoană, intră o persoană”; 

- Purtarea obligatorie a măștii şi mănuşilor de protecţie. Măștile şi mănușilede protecție 

utilizate de personal vor fi schimbate la un interval de cel mult 4 ore. Masca de 

protecție este eficientă doar dacă acoperă complet nasul și gura persoanei care o 

poartă; 

- Spălarea şi dezinfectarea mâinilor ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu 

mâinile neigienizate; 

- Efectuarea dezinfecţiei suprafeţelor; 

- Aerisirea încăperii în pauza de lucru. 

 

 

 

 

 


