
 

 

Anexa 3 

 

 

Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc  

la infecție cu coronavirusul SARS CoV-2 

 

 

a) Se va asigura și efectua triajul epidemiologic la intrarea în clădire prin luarea 
temperaturii; 

b) Nu vor fi primite persoanele a căror temperatură depășește valoarea de 37,3°C; 
c) Dezinfecția obligatorie a măinilor la intrarea în clădire; 
d)  Purtarea obligatorie a măștii; 
e) Se vor asigura de către organizatori cel puțin două măști de persoană prezentă la ședință CN; 

f) Păstrarea distanțării sociale respectiv 2 m între persoane și asigurarea a 4 mp de persoană; 
g) Așezarea în sală se va face cu asigurarea distanțării sociale mai sus arătată; 

h) Nu se vor consuma alimente sau băuturi de niciun fel cu excepția apei;  
i) Se va asigura și consuma exclusiv apă îmbuteliată fiind interzise dozatoarele; 

j) Sedința va fi cât se poate de scurtă sens în care ordinea de zi va fi respectată cu strictețe; 

k) Dezinfecția spațiilor comune înainte de începerea ședinței; 
l) Înainte de începerea ședinței și în eventualele pauze nu se vor forma grupuri mai mari  

de  4 persoane; 

m) Dacă ședința durează mai mult de 4 ore, spațiul se va aerisi și  se va face dezinfecție; 
n) După fiecare pauză se va face dezinfecția  spațiilor comune folosite în timpul pauzei cum 

ar fi holul, grupurile sanitare, camere tehnice etc; precum și a suprafețelor expuse 

o) Se vor respecta indicațiile personalului tehnic; 

p) Se vor respecta indicațiile de deplasare în interiorul clădirii; 
q) Se va intra în sală de ședință, iar ieșirea se va face pe o altă ușă în acest sens se vor 

asigura circuite separate; 

r) Se vor respecta indicațiile de dezinfecție personală pe timpul derulării ședinței; 
s) Distribuirea buletinelor de vot se va face prin înmânarea buletinului de vot de către 

personalul tehnic fiecărui votant; 
t) Exprimarea votului se va face prin folosirea pixului personal sau a celui/celor asigurate 

de către organizatori. Se va asigura cel puțin câte două pixuri/markere pentru fiecare 

votant; 

u) Colectarea buletinelor de vot se va face într-o urnă anume pregătită și în prealabil dezinfectată; 

v) Numărarea voturilor se va face exclusiv de către membrii Comisiei Electorale Centrale; 
w) După numărarea voturilor, persoanele care au intrat în contact cu acestea se vor 

dezinfecta pe mâini; 

 

 


