ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TÂRGU MUREȘ
Târgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 250-254, județul Mureș
e-mail: judecatoria.tgmures@just.ro
telefon: +40 (265) 260 919
CABINETUL PREȘEDINTELUI

DECIZIA
NR. 14/05.03.2020
Având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de
COVID19 și de gripa sezonieră,
În vederea asigurării sănătății și securității în muncă la nivelul personalului Judecătoriei
Tîrgu Mureș
În scopul prevenirii afectării bunei desfășurări a activității curente a Judecătoriei Tîrgu
Mureș
În temeiul art. 46 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și art. 13 rap. la
art. 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea
nr. 1375/2015 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii și
Având în vedere solicitarea Ministerului Justiției nr. 19962/28.02.2020 privind
stabilirea unui set de măsuri în vederea prevenirii infecției cu Coronavirus (Covid -19),
PREȘEDINTELE DELEGAT AL JUDECĂTORIEI TÎRGU MUREȘ
EMITE PREZENTA
DECIZIE
Secțiunea I – Măsuri privind personalul Judecătoriei Tîrgu Mureș
Art.1.- Domeniu de aplicare
(1)
Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor categoriilor de personal din cadrul
Judecătoriei Tîrgu Mureș, cu excepția judecătorilor.
(2)
Judecătorii Judecătoriei Tîrgu Mureș respectă măsurile de protecție stabilite prin
prezentul ordin pe bază de conformare voluntară.
Art. 2 - Plan de măsuri privind obligațiile ce revin angajaților Judecătoriei Tîrgu
Mureș în perioada epidemiei de coronavirus (COVID-19):
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NR. MĂSURA

Prevenire dezinfecția
spațiilor
1.

RESPONSABIL

ACTIVITĂȚI
1.
Personalul instanței va fi informat prin email cu
privire la măsurile de prevenire a infecției cu Coronavirus,
care vor fi preluate de pe site-ul Ministerului Sănătății
http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/ .
2.
Se vor spăla și dezinfecta cu substanțe specifice
Pe bază de clor sau alcool holul, băile, clanțele ușilor de
minim 2 ori pe zi, înainte și la sfârșitul programului cu
publicul și al programului de lucru.

Grefier șef

Angajații care au atribuții
de efectuare a curățeniei
în cadrul instanței

Fiecare angajat al
3. Se vor dezinfecta clanțele ușii propriului birou, de minim instanței pentru spațiul în
2 ori pe zi cu substanțe specifice pe baza de clor sau alcool
care lucrează
3.
Se vor solicita de urgență Tribunalului Mureș
substanțele dezinfectante necesare spălării și dezinfectării
suprafețelor de contact, precum și a mâinilor.

Grefier șef

1. Igiena mâinilor și a căilor respiratorii;

Fiecare angajat al
instanței

2. Utilizarea echipamentului individual de protecție (PPE) Fiecare angajat al
în funcție de risc
instanței

2.

3.

Prevenire 3. Prevenirea accidentelor prin înțepare și tăiere
precauții standard

Se recomandă
declararea de
către angajați a
deplasărilor în
interes personal,
fiind obligatorie
în cazul în care
deplasările sunt
efectuate în
localitățile cu
suspiciune
/confirmare a
virusului

Fiecare angajat al
instanței

4. Gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor

Fiecare angajat al
instanței

5. Măsuri de igienă respiratorie:
- Tușitul sau strănutatul se vor face în șervețele de unică
folosință sau în interiorul cotului flexat)
- Mâinile se vor spăla (dezinfecta) după fiecare contact cu
secrețiile respiratorii.

Fiecare angajat al
instanței

Se va face o notă scrisă grefierului șef

Fiecare angajat al
instanței
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4.

Dacă un angajat al
instanței a intrat
în contact cu altă
persoană (din
familie, cerc de
apropiați) care a
Cazul se va anunța la numărul special 0800.800.358,
fost depistat
precum și la numărul de urgență 112
purtător al
virusului, trebuie
să fie izolat până
la sosirea
autorităților
specializate

Grefier șef

5.

Dacă unei
persoane din afara
instanței i-a fost
interzis accesul în
cadrul instanței, Se va sesiza de îndată DSP Mureș
trebuie să fie
informate
autoritățile
competente

Grefier șef

6.

Limitarea
contactului cu
persoanele din
afara instanței

7.

Gestionarea
încărcăturii
ședințelor de
judecată pentru
evitarea
aglomerării sălilor
de ședință

Se recomandă stabilirea unei distanțe de cel puțin 1 metru Fiecare angajat al
între angajații instanței și persoanele din exteriorul instanței instanței
Se afișează la intrările în incinta instanței recomandări
pentru participanții la procedurile judiciare (justițiabili,
avocați, experți, martori etc.) în sensul de a intra în incinta Grefier șef
instanței numai dacă prezența acestora este strict necesară,
iar absența i-ar expune la sancțiuni ori ar întârzia sau
împiedica finalizarea procedurilor judiciare.
1.Se recomandă judecătorilor stabilirea unui
număr redus de cauze pentru fiecare ședință de judecată
2. În cauzele cu persoane private de libertate, se
recomandă efectuarea actelor procesuale prin
videoconferință, în cadrul procedurilor judiciare
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Președintele completului
de judecată

Art.3.- Lista zonelor de risc privind răspândirea COVID-19
(1)
Lista zonelor de risc legate de răspândirea infecțiilor respiratorii generate de
virusul COVID-19 se întocmește și se actualizează, ori de câte ori este necesar, prin grija
persoanei responsabile cu protecția muncii, întocmindu-se în acest sens note scrise, pe baza
informărilor transmise de către Direcția de Sănătate Publică București, Departamentul pentru
Situații de Urgență, alte instituții și autorități publice, precum și a informațiilor credibile
transmise de mass-media.
(2)
Nota scrisă privind lista zonelor de risc se întocmește în ziua emiterii prezentului
ordin și se înaintează de către persoana responsabilă cu protecția muncii către cabinetul
președintelui, în vederea diseminării către secțiile și compartimentele Judecătoriei Tîrgu Mureș,
precum și organele de jandarmi care asigură paza sediilor acesteia.
(3)
Nota prevăzută la alin.(2) se comunică personalului Judecătoriei Tîrgu Mureș
prin grija președintelui instanței, a conducătorilor secțiilor și compartimentelor acestora și se
afișează la loc vizibil la toate intrările în sediile instanței.
(4)
Lista va cuprinde în mod distinct țările, teritoriile sau zonele geografice stabilite
de autoritățile române competente pentru care este obligatorie respectarea măsurilor de
carantină sau autoizolare la domiciliu.
(5)
Prevederile alin.(1)-(4) se aplică în mod corespunzător și pentru actualizarea
listei zonelor de risc.

Art.4.- Măsuri privind călătoriile efectuate în zonele de risc
(1)
Având în vedere că la nivelul Judecătoriei Tîrgu Mureș nu există cabinet medical
sau echipă responsabilă cu medicina muncii, persoanele indicate la art.1, la întoarcerea din
concediul de odihnă, au obligația de a notifica telefonic grefierul șef al instanței sau persoana
înlocuitoare cu privire la zona geografică în care au călătorit, la starea medicală generală,
precum și cu privire la faptul dacă, după cunoștința lor, au intrat în contact cu persoane
diagnosticate sau cu suspiciune de infecție respiratorie cauzată de COVID-19.
Întoarcerea la serviciu se va realiza doar după ce situația se va analiza la nivelul
conducerii instanței, în urma consultării persoanelor de specialitate.
(2)
Persoanele care au călătorit în zonele de risc prevăzute în lista întocmită potrivit
art.2, care au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecție
respiratorie cauzată de COVID-19 și care prezintă una sau mai multe dintre următoarele
simptome – febră, tuse sau dificultăți de respirație – nu pot reveni la locul de muncă până la
vindecare și sunt obligate să respecte măsurile de protecție, carantină sau autoizolare dispuse
de organele medicale competente.
(3)
Revenirea la serviciu se face numai cu avizul verbal pozitiv al persoanei
responsabile cu medicina muncii.
(4)
Prevederile alin.(2) se aplică și persoanelor care îndeplinesc cerințele arătate în
cuprinsul acestuia, însă nu prezintă simptome de infecție respiratorie.
(5)
Prevederile prezentului articol se aplică și călătoriilor efectuate în zilele
nelucrătoare – sărbători legale, weekend, zile de recuperare, concedii de orice altă natură etc.,
precum și în cazul detașării, delegării sau participării la orice acțiuni de formare ori asemenea,
în interesul serviciului.
(6)
După înștiințarea telefonică a persoanei responsabile din cadrul Judecătoriei
Tîrgu Mureș și cel mai târziu la întoarcerea la serviciu, persoanele prevăzute alin.1-4
completează o declarație scrisă, pe proprie răspundere, privind aspectele arătate, care se
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păstrează la nivelul Judecătoriei Tîrgu Mureș.
Art. 5.- Măsuri privind prevenirea altor infecții respiratorii acute
(1)
Persoanele prevăzute la art.1 care au fost diagnosticate cu gripă sau alte infecții
respiratorii transmisibile, precum și cele care prezintă o stare generală alterată și una sau mai
multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăți de respirație, dureri musculare,
durere în gât, ori alte manifestări clinice comune ale infecțiilor respiratorii sunt obligate să nu
se prezinte la serviciu imediat după ce constată declanșarea acestei simptomatologii, să
înștiințeze de îndată telefonic persoana responsabilă din cadrul Judecătoriei Tîrgu Mureș cu
privire la această situație.
Întoarcerea la serviciu se va realiza doar după ce situația se va analiza la nivelul
conducerii instanței, în urma consultării persoanelor de specialitate.
(2)
Persoanele prevăzute la alin.(1) cu privire la care cabinetul medical, notificat în
condițiile alin.(1), menține indicația de a nu se prezenta la locul de muncă ori cărora le-a fost
eliberat certificat de concediu medical au obligația de a informa de îndată superiorul ierarhic,
pentru luarea măsurilor de asigurare a continuității activității la nivelul structurii din care fac
parte.
(3)
Persoanele prevăzute la alin.(1) sunt obligate să prezinte la întoarcerea la
serviciu certificatul de concediu medical corespunzător ori actele medicale solicitate de către
cabinetul medical din cadrul Judecătoria Tîrgu Mureș pentru justificarea absenței de la locul de
muncă.
Art.6.- Alte măsuri privind reducerea riscului de răspândire a infecțiilor
respiratorii
(1)
În termen de 7 zile de la data emiterii prezentei decizii, președintele instanței,
președinții secțiilor și conducătorii de compartimente analizează posibilitatea luării unor măsuri
de reducere a interacțiunii directe la nivelul personalului și a activităților de lucru cu publicul,
în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire, cu menținerea nivelului activității curente la
nivelul secției/compartimentului.
Aceste măsuri pot privi: posibilitatea îndeplinirii unor sarcini de serviciu de la domiciliu,
reorganizarea modului de dispunere a mobilierului în sălile de ședință, diferențieri privind
programul de lucru în vederea reducerii numărului prezenței concomitente la locul de muncă,
regândirea programului de lucru cu publicul, dispunerea unor măsuri suplimentare de igienizare
a spațiilor de lucru etc.
(2)
Măsurile dispuse la alin.(1) se consemnează în note interne.
(3)
Compartimentul IT asigură suportul tehnic pentru măsurile dispuse conform
alin.(1).
În acest scop, fără a se limita la acestea, compartimentul IT: asigură accesul de la
domiciliu al personalului la adresele de mail de serviciu, ia măsuri pentru accesul la forma
scanată a unor documente de serviciu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a
securității informațiilor, asigură suport pentru organizarea de ședințe de lucru prin
teleconferință etc.
(4)
Completurile de judecată examinează posibilitatea stabilirii de ore pentru
soluționarea cauzelor ori a accesului etapizat al părților ori publicului în sălile de ședință, cu
respectarea dispozițiilor legale privind publicitatea ședințelor de judecată.
(5)
Personalului din compartimentele care lucrează cu publicul li se asigură, în
măsura posibilităților, măști de protecție de unică folosință și accesul la gel dezinfectat pentru
mâini.
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(6)
Igienizarea tuturor spațiilor din sediile Judecătoria Tîrgu Mureș se asigură de
către personalul de curățenie de cel puțin 3 ori pe zi – la începutul zilei de lucru, sfârșitul
programului cu publicul și la sfârșitul zilei de lucru.
Secțiunea a II-a – Măsuri generale privind accesul în sediile Judecătoriei Tîrgu
Mureș și activitatea de lucru cu publicul

Art.7.- Accesul publicului în sediul Judecătoriei Tîrgu Mureș
(1)
Se interzice accesul în sediile Judecătoriei Tîrgu Mureș a persoanelor cu privire
la care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până
la expirarea acestora. Persoanele aflate în această situație, care sunt citate la Judecătoria Tîrgu
Mureș, au obligația de a înștiința completul de judecată despre această situație, în scris sau prin
poștă electronică.
(2)
Se interzice accesul în sediile Judecătoriei Tîrgu Mureș a persoanelor care au
călătorit în ultimele 14 zile într-una dintre zonele de risc prevăzute în lista întocmită potrivit
alin.2, care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată
pentru posibilă infecție cauzată de COVID-19 și care prezintă una sau mai multe dintre
următoarele simptome: febră, tuse, dificultăți de respirație.
Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităților medicale
competente – direcția de sănătate publică de la domiciliu/locuința efectivă – pentru asigurarea
de asistență medicală și luarea măsurilor de carantină sau autoizolare prevăzute de lege.
(3)
În vederea punerii în aplicare a prevederilor alin.(1)-(2), organele de jandarmi
care asigură paza sediilor Judecătoriei Tîrgu Mureș vor efectua verificări prin sondaj, precum
și verificarea tuturor persoanelor care prezintă în mod evident o stare generală alterată și
simptome comune infecțiilor respiratorii – stare febrilă evidentă, tuse persistentă etc.
În cazul existenței unor suspiciuni privind posibilitatea ca o persoană să se afle în
situațiile prevăzute la alin.(1)-(2) sau a unor simptome evidente, se va solicita persoanelor în
cauză să completeze o declarație pe proprie răspundere privind aspectele menționate la
alineatele precedente și va fi informat de îndată grefierul șef.
În cazul interzicerii accesului în sediile Judecătoria Tîrgu Mureș în condițiile alin.(1) și
(2) se asigură informarea de îndată a completului de judecată/compartimentului spre care a
declarat că se îndreaptă persoana în cauză, pentru respectarea drepturilor procedurale ale
acesteia.
(4)
Persoanelor care nu se află în situațiile prevăzute la alin.(1) și (2), dar care
manifestă în mod evident o stare generală alterată sau simptome comune de gripă sau alt tip de
infecție respiratorie, li se permite accesul nerestricționat în sediile Judecătoria Tîrgu Mureș, dar
li se pune în vedere că sunt rugate să se supună voluntar următoarelor reguli de comportament:
Evitarea contactului direct cu alte persoane, acoperirea nasului și a gurii în
situația strănutului sau a tusei.
Purtarea unei măști de protecție pentru prevenirea contaminării persoanelor din
jur.
Rămânerea în afara sălii de ședință până la strigarea cauzei, evitarea contactului
cu alte persoane în sala de ședință.
Transmiterea actelor preponderent în formă electronică,
evitarea prezenței neesențiale în sediile Judecătoriei Tîrgu Mureș,
examinarea posibilității de a solicita amânarea judecării cauzei sau soluționarea
acesteia și în lipsă.
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(5)
Persoanelor prevăzute la alin.(4) li se asigură gratuit o mască de protecție de
unică folosință și accesul la gel dezinfectant pentru mâini, în măsura în care acestea sunt
disponibile.
De asemenea, acestora li se pune în vedere să anunțe orice agravare a stării clinice
generale, pentru a li se asigura accesul la asistență medicală de urgență.
(6)
Persoanele fără manifestări clinice de infecție respiratorie și care nu se află în
niciuna dintre situațiile prevăzute la alineatele precedente sunt rugate ca pe toată durata
prezenței în sediile Judecătoriei Tîrgu Mureș să respecte măsurile de igienă și de protecție
recomandate de autoritățile naționale competente pentru prevenirea infecției cu COVID-19,
virusul gripal sau alte infecții respiratorii transmisibile.

Secțiunea a III-a – Norme de conduită
Art.8.- (1) Aplicarea prevederilor prezentului ordin de către toți membrii personalului
Judecătoriei Tîrgu Mureș, indicați la art.1 și de către dispozitivele de pază de la sediile
Judecătoriei Tîrgu Mureș, se face cu respectarea demnității umane a tuturor persoanelor
implicate și în condiții care să asigure discreția cu privire la starea de sănătate a acestora și
protecția datelor cu caracter personal.
(2)
Persoanelor care prezintă o stare generală alterată, cu manifestări clinice ale unei
infecții respiratorii:
1.
li se asigură asistență
2.
sunt întrebate dacă au nevoie de asistență medicală de urgență,
3.
li se asigură posibilitatea de a se așeza,
4.
li se pun la dispoziție, în măsura posibilului, dezinfectant și mască de protecție
și
5.
li se asigură apă îmbuteliată.
În situația unei agravări bruște a stării de sănătate a acestora, orice membru al
personalului are obligația de a acorda asistență imediată, de a solicita asistență medicală de
urgență și de a anunța personalul cabinetului medical.
Secțiunea a IV-a – Dispoziții finale
Art.9.- (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii și se comunică întregului
personal al Judecătoriei Tîrgu Mureș prin secretariatul instanței.
PREȘEDINTE DELEGAT
Judecător Alexandru Alexa
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ANEXA 1
MĂSURILE DE PREVENIRE A INFECȚIEI CU CORONAVIRUS
(preluate de pe site-ul Ministerului Sănătății http://www.ms.ro/coronaviruscovid-19/)
10 elemente comportamentale care trebuie urmate:
1.

Spălați-vă mâinile de multe ori;

2.

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

3.

Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;

4.

Acoperiți-vă gura și nasul daca strănutați sau tușiți;

5.
Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va
prescrie medicul;
6.

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;

7.
Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau
în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
8.
periculoase;

Produsele ”MADE IN CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt

9.
Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in
carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
10.

Animalele de companie nu transmit coronavirus.

1.

Spălați-vă mâinile de multe ori

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția.
Mâinile se spală cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde.
Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool
de 60%.
Spălarea mâinilor elimina virusul.
2.

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special
când acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de
la o distanță apropiată.
3.

Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas
și gură, astfel evitați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile.
Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus răspândindu-se in tot corpul
.
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4.

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți

Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura
acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați
mâinile.
Dacă în momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile ,puteți contamina obiecte
sau persoane cu care veniți în contact.
5.
Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă
prescrie medicul
Momentan, nu există cercetări științifice care evidențiază ca folosirea medicamentelor
antivirale, pot preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19).
Antibioticele funcționează doar împotriva bacteriilor nu împotriva virusului.
Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau
tratament, decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană.
6.

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce
conțin, clor, înălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și
farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande.
7.
Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav
sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave
Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea măștii de protecție doar în cazul
în care suspectați că ați fost contaminat cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse,
strănut, sau în cazul in care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată
cu noul coronavirus. (O călătorie recenta în China sau zonele in carantina din Europa, cu
simptome respiratorii).
UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează răspândirea virusului
dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea
mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se folosi măști de protecție
suprapuse una peste alta.
8.
periculoase

Produsele MADE IN CHINA sau pachetele primite din China nu sunt

Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China
nu se supun nici unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăiește
mult timp pe suprafețe . Până în prezent nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse
în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).
9.
Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in
carantina din Europa de cel puțin 14 zile
9

Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați
întors dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau
ați intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in carantina din Europa
de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și
stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție
dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți șervețele de unică folosință și spală bine mâinile.
10.

Animalele de companie nu transmit coronavirus

În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici pot fi
infectate de virus. În orice caz, trebuie să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce
intrăm în contact cu animalele de companie.
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ANEXA 2
LISTA ZONELOR CU TRANSMITERE COMUNITARA EXTINSA SI A
ALTOR ZONE AFECTATE DE COVID-19
• China continentala
Provincia Hubei (inclusiv orasul Wuhan)
Orasele Wenzhou, Hangzhou, Ningbo,Taizhou din Provincia Zhejiang
• Regiunea Lombardia
• Regiunea Veneto
Localitati din Regiunile Lombardia si Veneto:
Vo Euganeo
Codogno
Castiglione d’Adda
Casarpusterlengo
Fombio
Maleo
Somaglia
Bertonico
Terranova dei Passerin
Castelgerundo
San Fiorano
• Localitate din Regiunea Piemonte:
Cumiana
Persoanele care vin din China continentală – Provincia Hubei (inclusiv orașul Wuhan),
orașele Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou din Provincia Zhejiang sau din una din cele 12
localități din Italia intra în carantină timp de 14 zile, în spații special destinate în acest scop,
imediat după revenirea în România.
Persoanele din alte provincii/orașe din China continentală și din alte localități din
Regiunile Lombardia și Veneto intră în auto-izolare la domiciliu, timp de 14 zile, imediat după
revenirea în România.
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ANEXA 3

ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA
PROCEDURILE JUDICIARE
Având în vedere riscurile epidemiologice existente, în
vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu virusul
COVID-19, solicităm participanților la procedurile
judiciare (justițiabili, avocați, experți, martori etc.):
- să intre în incinta instanței numai dacă prezența
acestora este strict necesară, iar absența i-ar expune la
sancțiuni ori ar întârzia sau împiedica finalizarea
procedurilor judiciare;
- să rămână în incinta instanței doar pentru perioada
strict necesară pentru procedura judiciară la care iau
parte;
- să tușească sau să strănute numai în șervețele de unică
folosință sau în interiorul cotului flexat;
- să nu se apropie la o distanță mai mică de un metru
de ceilalți participanți la procedurile judiciare, decât dacă
aceasta este strict necesar;
- să își spele (dezinfecteze) mâinile înainte de intrarea
în instanță și după ce părăsesc incinta instanței.
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