COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI BIHOR
HOTĂRÂRE NR. 69
din data de 18.12.2020
privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 1065/11.12.2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ținând cont de Ordonanța de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru
modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, de prevederile
H.G. nr. 1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14
decembrie 2020, precum și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID -19, adoptată potrivit propunerilor Hotarârii CNSU nr. 58/2020 privind propunerea
prelungirii stării de alertă si a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea
pandemiei de COVID-19,,
Având în vedere prevederile legale ale:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Art. 5 alin. 3 lit. a și lit. f al Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României de 14 noiembrie
2020
Hotărârea CNSU nr. 54 din 12.11.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor
necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19
H.G. nr. 935 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 precum și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
Hotărârea CNSU nr. 52/02.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi
aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ordonanței de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și
pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic;
O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
Art.10,11,18,22,23 și 24 din Anexa H.G. 1491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor
operative pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
H.G. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
17.07.2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. 558/2020 pentru modificarea şi completarea Anexelor 2 şi 3 la H.G.R. 553/2020;
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de
prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor SARS-CoV-2;
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului
informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2 modificat
prin Ordinului ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în
raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2
Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 2009/166/2020

În temeiul prevederilor :
•

•
•

•
•
•

H.G. nr. 1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 14 decembrie, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19;
Hotărârii CNSU nr. 58/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar
a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19;
Hotărârii CNSU nr. 54 din 12.11.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a
măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea pandemiei
de COVID-19
H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României de 14
noiembrie 2020
Hotărârii CNSU nr. 52/02.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi
aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 15 octombrie, precum și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 – ART. 6 DIN ANEXA 3 - Măsuri
pentru diminuarea impactului de risc coroborate cu H.G. nr. 935 din 5 noiembrie 2020 pentru
modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 precum și
a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID -19

Cu luarea în considerare a adresei Serviciului Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Bihor nr. 61 din
02.12.2020 privind propunerea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19 la nivelul pârtiei de schi
Piatra Grăitoare din Vârtop, administrată de către UAT Nucet, respectiv a pârtiei de schi Stâna de Vale,
administrată de către SC Dolce Ventura S.R.L.
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Având în vedere numărul crescut de persoane infectate în judeţul Bihor, precum şi apariţia zilnică a unor
cazuri noi de persoane infectate, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacităţii de gestionare a
unităţilor administrativ - teritoriale şl a sistemului sanitar,

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,
Întrunit în ședința din data de 18.12.2020 ,
Adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
Art.1. Pentru evitarea aglomerațiilor și limitarea răspândirii COVID-19 în zona pârtiilor de schi dispuse în
Staţiunea Stâna de Vale respectiv Satul de Vacanţă Vârtop, administratorii punctelor cu potențial
de risc vor urmări implementarea şi respectarea următoarelor măsuri pe întreaga perioadă de
funcționare:
Alin.1. Punctele cu potențial de risc sunt:
•
•
•
•
•
•

Instalațiile de transport
Casieriile de bilete
Apres-ski-urile și alte asemenea
Pârtiile de schi/snowboarding/sanie/tubbing/rollercoaster
Unitățile de alimentație publică
Centrele de închiriere

Alin.2. Măsuri aplicabile tuturor persoanelor cu vârsta peste 5 ani pentru satul de vacanță
Vârtop - Pârtia Piatra Grăitoare / telescaun :
a) acoperirea nasului și a gurii cu mască sau cagulă pe toată perioada în care se află pe
domeniul/resortul schiabil (la coadă, pe durata călătoriei, pe pârtie sau în spațiile închise);
b) purtarea mânușilor de către turiști pe toată perioada în care se află pe domeniul / resortul
schiabil;
c) dirijarea fluxului de oameni de către personalul de deservire astfel încât să se evite aglomerările
de persoane;
d) supravegherea de către personalul de deservire a respectării distanței de siguranță de către
turiști minim 2 metri;
e) personalul de deservire de pe peroane va asista și dirija în permanență îmbarcarea și
debarcarea persoanelor astfel încât să se evite aglomerațiile;
f) se va marca peronul stație/locul de îmbarcare pentru a menține distanța minimă recomandată;
g) păstrarea distanței fizice de min. 2 metri între persoanele ce stau la coada de bilete sau la
îmbarcarea pe instalatii;
h) accesul pe telescaun se va rezuma la maxim 2 persoane la distanță de 2 locuri pe bancheta de
transport, cu excepția: persoanelor provenite din același familie, copii insoțiți de un singur adult,
personalul de intervenție;
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i)

pentru evitarea aglomerării la casa de bilete se va crea un culoar separat pentru aceasta și
mutarea ei la baza scărilor de acces către platforma instalației;

j)

folosirea sistemului de cartele cu mai multe urcări;

k) se va încuraja plata cu cardul;
l)

se vor crea culoare de acces la case la o distanță de minim 2 m între ele;

m) lucrătorii în casierie au obligația de a purta mască și mănuși de protecție și de a le schimba la
fiecare oră;
n) separarea lucrătorilor din casierie de cumpărători se va face printr-un panou de plexiglas
transparent;
o) în incinta casieriilor și în cazul servirii de tip tejghea sau automat de vânzare, este recomandată
punerea la dispoziție a dezinfectantului atât pentru cumpărători, cât și pentru personalul
deservent;
p) marcarea sensului de urcare și coborâre pe scările de acces ce duc pe platforma de îmbarcare;
q) crearea unui culoar delimitat pentru accesul la instalație în vederea îmbarcării/debarcării;
r) Interzicerea accesului la instalație a persoanelor fără echipament de schi sau snowboard în
intervalul orar 11:00 – 17:00
Alin.3. Măsuri aplicabile tuturor persoanelor cu vârsta peste 5 ani pentru stațiunea Stâna de
Vale – Pârtiile de schi, Pârtia de sănii, Pârtia de Tubing / teleschi și bandă rulantă
aplicabile tuturor persoanelor cu vârsta peste 5 ani :
a) acoperirea nasului și a gurii cu mască sau cagulă; pe toată perioada în care se află pe domeniul /
resortul schiabil (la coadă, pe durata călătoriei, pe pârtie sau în spațiile închise);
b) purtarea mănușilor de către turiști pe toată perioada în care se află pe domeniul / resortul
schiabil;
c) dirijarea fluxului de persoane de către personalul de deservire astfel încât să se evite
aglomerările;
d) supravegherea de către personalul de deservire a respectării distanței de siguranță de către
turiști;
e) personalul de deservire de pe peroane va asista și dirija în permanență îmbarcarea și
debarcarea persoanelor astfel încât să se evite aglomerațiile;
f) se va marca peronul stație/locul de îmbarcare pentru a se menține distanța minimă recomandată;
g) păstrarea distanței fizice de minim 2 metri între persoanele ce stau la coada de bilete sau la
îmbarcarea pe instalații;
h) accesul pe banda rulantă aferentă Pârtiei de Tubing cu păstrarea distanțării fizice de minim 2
metri, cu excepția: persoanelor provenite din același familie, copii însoțiți de un singur adult;
i)

folosirea sistemului de cartele cu mai multe urcări;

j)

se va încuraja plata cu cardul

k) lucrătorii în casierie au obligația de a purta mască și mănuși de protecție și de a le schimba la
fiecare oră
l)

separarea lucrătorilor din casierie de cumpărători se va face printr-un panou de plexiglas
transparent
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m) în incinta casieriilor și în cazul servirii de tip tejghea sau automat de vânzare, este recomandată
punerea la dispoziție a dezinfectantului atât pentru cumpărători cât și pentru personalul
deservent
n) pentru evitarea aglomerării la casa de bilete se va crea un culoar separat pentru aceasta.
o) crearea unui culoar delimitat pentru accesul la instalații în vederea îmbarcării/debarcării;
Alin.4. Măsuri aplicabile tuturor persoanelor cu vârsta peste 5 ani în zona/interiorul centrelor
de închiriere a echipamentelor de schi, snowbord, sănii :
a) acoperirea nasului și a gurii cu mască sau cagulă;
b) centrele vor pune la dispozitie dezinfectant pentru toți clienții și lucrătorii;
c) lucrătorii din aceste centre au obligația de a purta mască și mănuși de protecție și de a le
schimba la fiecare oră;
d) se va limita numărul de persoane care au acces în interiorul acestor spații;
e) se vor dezinfecta periodic suprafețele și echipamentele închiriate / folosite.
Alin.5. Măsuri apres-ski:
Apres-ski sunt locații de tip HoReCa pentru care se vor aplica măsurile stabilite pentru astfel de
locații așa cum sunt prevăzute:
-

în Ordinele de ministru incidente specifice

-

în H.G. nr.1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 14 decembrie, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

-

În Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

Art.2. Responsabilitatea aplicării şi urmăririi respectării măsurilor prevăzute la Art.1 revine
administratorilor prevăzuți pentru punctele cu potențial de risc de la Art.1 Alin.1
Art.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Crișana” al judeţului Bihor, prin Secretariatul Tehnic
Permanent, va comunica prezenta Hotărâre tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă Bihor și către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă al oraşului Nucet şi al
comunei Budureasa, pentru punere în aplicare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Bihor.
PREȘEDINTELE
COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR
PREFECT
Dumitru ȚIPLEA
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