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Toniţa MANEA

ORDINEA DE ZI
a şedinţei de lucru a C.J.S.U. Ialomiţa din 13.11.2020, orele 18.00, ce se va desfăşura
online
Nr.
Crt

ACTIVITATEA
Prezentarea situaţiei epidemiologice în data de 13 noiembrie 2020 a localităţii BUCU
pentru care s-a realizat reevaluarea riscului epidemiologic în vederea instituirii carantinei zonale
conform Ordinului nr. 1309 din 21.07.2020.
În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1309 din 21.07.2020, art.3, alin.1,
Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa a realizat reevaluarea localităţilor din judeţul Ialomiţa,
reevaluare înaintată INSP care a avizat pozitiv solicitarea DSP – conform metodologiei.

1.

Având in vedere art.3, alin.1 din Ordinul Ministrului Sanătătii nr. 1309 din 21.07.2020,
care prevede că se recomandă carantina zonală, iar analiza de risc a Direcţiei de Sănătate Publică
este supusă procedurii de avizare iar conform Legii nr. 136/2020, art.12, alin.1, carantina zonală se
instituie în baza Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, considerăm că nu este
necesară / oportună carantinarea localităţii BUCU, din următoarele considerente :
1
numărul personelor confirmate este de 10 la un număr de populaţie rezidentă de 2453
persoane;
faptul că începand cu data de 17 noiembrie 2020 încep sa iasa din carantină persoane
confirmate (după cele 14 zile);
amplasarea localităţii de-a lungul drumului naţional DN2A pe ambele părţi, neexistând rute
ocolitoare;
ponderea în punctajul de reevaluare a gradului de ocupare a paturilor, atât pe sectile COVID,
cat si pe sectile ATI>90%, cu pacienţi din zona respectivă.
Directia de Sănătate Publică a interprins demersuri pentru identificarea şi găsirea solutiei.
A fost identificat un medic specialist care va fi încadrat în schema de personal necesară.
Direcţia de Sănătate Publică a informat INSP privind modificarea situaţiei raportate anterior cu
referire la gradul de ocupare si personalul de specialitate ATI.
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