Art.1. Începând cu data de 07.04.2020, se instituie obligativitatea purtării în toate spațiile publice
de pe raza Orașului Gura Humorului (magazine, Piața Agroalimentară, farmacii, instituții publice, spații
comerciale de orice fel, șantiere, gară, autogară, etc.) și în proximitatea acestora (în cazul așteptării
accesului în incintă), precum și în zonele aglomerate, a măștilor de protecție sau a altor echipamente care
să acopere gura și nasul (fulare, eșarfe, materiale textile, etc.).
Art.2. Administratorii și conducătorii instituțiilor sunt responsabili de a nu permite cetățenilor
accesul în spațiile menționate mai sus, fără mijloacele de protecție prevăzute la art.1 a prezentei hotărâri.
Art.3. Se instituie obligativitatea purtării măștilor de protecție sau a altor echipamente care să
acopere gura și nasul (fulare, eșarfe, materiale textile, etc.) de către echipele / furnizorii care realizează
livrarea la domiciliu de produse.
Art.4.
(1)
Pentru mijloacele de transport în regim de taxi se instituie obligativitatea purtării
mijloacelor de protecție pentru nas și gură ( măști, fulare, eșarfe, materiale textile, etc).
(2)
Conducătorii de taxi vor efectua transportul a maxim 2 ( doi ) clienți, numai pe bancheta
din spate, cu purtarea obligatorie a echipamentului de protecție care să acopere gura și nasul ( măști,
fulare, eșarfe, materiale textile, etc.).
Art.5.
(1)
La intrarea în instituții publice, magazine, Piața Agroalimentară, spații comerciale de orice
fel, farmacii și ai altor locații în care există flux de persoane, vor fi asigurate obligatoriu măsuri de
protecție pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus, respectiv:
a) Asigurarea unui preș îmbibat cu soluție de dezinfectare – cloramină, la intrarea pe căile de acces
principale în clădire;
b) Asigurarea mijloacelor de dezinfecție prin punerea la dispoziție personalului propriu și
persoanelor din exterior, care au acces în instituție, a flacoanelor cu soluții de dezinfectare și a
prosoapelor de hârtie;
(2)
Conducătorii instituțiilor, administratorii și deținătorii spațiilor comerciale și ai altor
locații, răspund de implementarea acestor măsuri de prevenire la nivelul entităților pe care le conduc /
administrează.
Art.6. Măsurile stabilite au caracter de obligativitate și vor fi aplicate în toate zonele și spațiile
publice, de către întreaga categorie de persoane, indiferent de simptomalogia acestora, începând cu data
de 07.04.2020.
Art.7. Nerespectarea prevederilor obligatorii de la art.1 – art.5 ale prezentei hotărâri, de către
persoanele responsabile, se va sancționa, în conformitate cu dispozițiile ordonanțelor militare în vigoare.
Art.8.
(1)
Spitalul Orășenesc Gura Humorului este obligat să verifice existența și funcționarea
grupurilor electrogene proprii, precum și să dețină rezerve de consum de apă pentru 1-3 zile, potrivit
dispozițiilor legale incidente.
(2)
În momentul în care apar disfuncționalități, conducerea Spitalului Orășenesc Gura
Humorului va informa de îndată autoritățile administrației publice locale.
Art.9.
(1)
Se instituie izolarea la domiciliu a tuturor persoanelor care fac dializă în centrele medicale
de pe raza Municipiului Suceava, precum și a aparținătorilor acestora, cu domiciliul la aceeași adresă, cu
exceptia perioadei de deplasare in vederea efectuarii procedurii.
(2)
Poliția Locală Gura Humorului va asigura monitorizarea persoanelor menționate la art.9,
alin.(1) a prezentei hotărâri.
Art.10.
(1)
Operatorii economici care urmează să încheie contracte cu UAT Gura Humorului privind
decontarea cheltuielilor pentru carantina persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate
de COVID -19, au următoarele obligații:
I.
Permiterea accesului în zonele de carantinare doar după:
a)
Verificarea / avizarea spațiilor de cazare de către DSPJ Suceava în scopul respectării
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare - în cauză carantinare cauzată de
posibilă infectare cu virusul COVID – 19;

b)
acordul Comitetului Local pentru Situații de Urgență Gura Humorului cu privire la
asigurarea monitorizării și a pazei centrului de carantină;
c)
încheierea contractului de decontare a cheltuielilor pentru carantină cu UAT Gura
Humorului sau DSPJ Suceava;
II. În scopul încheierii contractului privind decontarea cheltuielilor pentru carantină,
operatorii economici interesați vor prezenta:
a)
contracte încheiate cu operatori economici autorizați în vederea transportului și eliminării
deșeurilor periculoase;
b)
contracte încheiate cu operatorii economici autorizați privind efectuarea operațiunilor de
dezinfecție la eliberarea spațiului;
c)
contracte cu firme specializate de spălătorie și dezinfecție;
III. În centrele de carantină de pe raza administrativ- teritorială a Orașului Gura Humorului,
nu este admisă carantinarea unui număr mai mare de persoane decât numărul de camere din imobilul în
cauză.
IV. Excepțiile sunt admise doar în cazul familiilor sau la solicitarea scrisă și justificată a
persoanelor ce urmează a fi carantinate.
V.
La finele perioadei de carantină, operatorul economic va permite accesul persoanelor ce
urmează a fi carantinate doar după expirarea timpului de așteptare impus de tipul substanțelor folosite la
dezinfecția spațiului.
(2)
În cazul nerespectării prevederilor art.10 alin.(1) al prezentei hotărâri, spațiul în cauză se
consideră centru de carantină pus la dispoziție în mod gratuit.
Art.11. Prezenta hotărâre va fi comunicată, de către Poliția Locală Gura Humorului, membrilor
Comitetului Local pentru Situații de Urgență Gura Humorului, precum și celor interesați, în vederea
ducerii la îndeplinire.

