Recomandări privind accesul cetățenilor în sediul DGASPC Ilfov, în funcție de noile norme adoptate
Conducerea instituției noastre RECOMANDĂ LIMITAREA DEPLASĂRII cetățenilor către sediul
D.G.A.P.C.Ilfov și utilizarea altor mijloace de comunicare, respectiv online, la adresa
dgaspcif@protectiacopilului.ro, prin poștă ori prin servicii de curierat.
Această decizie este luată ca urmare a:
▪ Evoluției pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV2;
▪ Hotărârea nr. 94 din 25.10.2021privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe
durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
▪ Hotărârea nr. 91 din 22.10.2021privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării
riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2;
▪ Hotărârii Guvernului nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
▪ Hotărârii pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr.
1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie
2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
▪ Hotărârii nr. 196 din 24.10.2021 privind măsurile dispuse la nivelul județului Ilfov,
În cazurile de urgență, când deplasarea este imperativă, vă rugăm să aveți în vedere respectarea măsurilor de
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, respectiv:
1. obligativitatea purtării corecte (acoperind nasul și gura) a măștii de protecție în toate spațiile
publice închise și deschise.
În spațiile publice închise sunt exceptate persoanele care se încadrează în una dintre următoarele situații:
▪ persoana care suferă de boli ce afectează capacitatea de oxigenare, pe baza unei evaluări a riscului
efectuată de medicul de medicina muncii;
▪ copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
2. Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituției este permis doar celor care fac
dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ, certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV2.
3. Accesul cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente va fi oferit și persoanelor care nu
fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV2, prin organizarea
activității în mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în
orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.
Pentru detalii suplimentare vă invităm să accesați paginile fiecărei direcții de specialitate. De
asemenea, puteți solicita informații la numerele de telefon: 021.369.58.89, 021.369.58.90.

