BIROUL ELECTORAL DE CIRCUSCRIPTIE COMUNALĂ NR 9 CĂSCIOARELE
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020
comuna Căscioarele, str.Principala nr. 89, camera 2 , Telefon/Fax 0242/ 525046, e-mail cl.cascioarele@bec.ro

HOTĂRÂRE
privind stabilirea măsurilor organizatorice pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
Având în vedere prevederile art.25-32 şi ale art.38-44 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare,
observând dispoziţiile art.3 din Legea nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi
desfăşurare a acestora,
-art.13 din Legea 55/ 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de
Covid - 19
în temeiul art.9 şi art.20 din Hotărârea B.E.C. nr.2/03.08,2020 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR.9 CASCIOARELE
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă măsurile organizatorice pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARV-COV2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art.2. Prezenta se afişează la sediul BEC nr.9 Căscioarele.

PREŞEDINTE,
DRAGOMIR ALEXANDRA

NR.1
Adoptată la BEC nr.9 Căscioarele
Astazi: 09.08.2020

LOCŢIITOR,
CĂPĂȚÎNĂ ELENA-CRISTINA

Anexa
Măsuri organizatorice pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
În scopul prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, la nivelul Biroului
Electoral de Circumscripţie Comunală nr.9 Căscioarele se instituie următoarele măsuri:
1. Evitaţi orice contact fizic (strângeri de mână etc.) cu persoanele cu care
interacţionaţi;
2. Se va purta MASCA DE PROTECŢIE în permanenţă pe toată durata programului
de lucru, masca va trebui sa fie astfel pozitionata incat sa acopere atat gura cat si
nasul;
3. Se va spăla cât mai des mâinile cu apă şi săpun, şi se va utiliza dezinfectantul pus
la dispoziţie la intrarea în Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr.9;
4. Se va aerisi încăperile cel puţin o data la 2 ore;
5. Se va evita contactul cu alte persoane, care nu poartă mască;
6. Se va păstra o distanţă de minim 1,5 metri între persoane;
7. Nu vă prezentaţi la sediul biroului de circumscriptie dacă aveţi simptome (tuse,
febră, dificultăți de respirație precum scurtarea respiraţiei sau creșterea frecvenței
respiratorii etc.) care ar putea fi asociate cu COVID-19; în acest caz, se vor
respecta instrucţiunile autorităţilor medicale şi se va anunţa președintele BEC nr.9
Căscioarele. Nu vă prezentaţi la sediu BEC până nu se confirmă faptul că nu există
niciun risc pentru dvs. sau pentru alte persoane;
8. Nu vă prezentaţi la sediul BEC dacă aţi venit în contact apropiat cu un caz
confirmat cu COVID-19, chiar dacă nu prezintă simptome; în acest caz, se vor
respecta instrucţiunile autorităţilor medicale şi se va anunţa președintele BEC nr.9
Căscioarele că rămâneţi în auto-izolare pe o perioadă de 14 zile;
9. Respectaţi măsurile de prevenire şi protecţie , măsurile igienico-sanitare, precum
şi instrucţiunile pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus;

Masuri organizatorice
– plasarea de anunturi si indicatoare privind regulile de acces si de preventie
in exercitarea dreptului de vot in incinta;
– asigurarea traseelor de intrare/iesire separate si marcarea corespunzatoare
cu indicatoare;
– marcarea locurilor de stationare in incinte, astfel incat sa se asigure
mentinerea distantei fizice de minimum 1,5 m intre persoane;
– plasarea de dispensere sau flacoane cu solutii dezinfectante pentru maini,
marcate corespunzator, la intrarea si iesirea din incaperi si din toalete, precum
si pentru alte locuri accesibile;
– organizarea accesului esalonat, cu mentinerea distantei fizice de min 1,5 m
intre oricare doua persoane;
– limitarea prezentei persoanelor in spatii inchise: chiar in sectiile de votare cu
volum mare, se va restrange prezenta simultana a mai mult de 20 de
persoane, inclusiv reprezentantii din sectie si fortele de ordine;
– la intrarea si iesirea din cabina de vot, fiecare votant isi va dezinfecta
mainile, recipientul cu dezinfectant sau alcool va fi asezat la loc vizibil si
votantilor li se va atrage atentia asupra respectarii acestei reguli, pentru
evitarea contaminarii reprezentantilor din sectia de votare;
– portul mastii va fi obligatoriu, atat de catre votanti, cat si de catre
organizatori, masca va trebui sa fie astfel pozitionata incat sa acopere atat
gura cat si nasul, pe toata durata prezentei in sectia de votare;
– in cazul in care se formeaza cozi la intrarea in spatiile de votare,
organizatorii vor asigura mentinerea distantei minime obligatorii de 1,5 metri si
portul obligatoriu pentru toate persoanele a mastii care sa acopere atat gura,
cat si nasul.

