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Notă informativă 

 

Prin prezenta vă informez că în contextul executării ordinului cu privire la 

declararea de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei de corona virus 

(COVID-19) la data de 11 martie 2020 și instituirea codului roșu la nivel național în 

legătură cu situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19 de către Comisia 

Națională Extraordinară de Sănătate Publică la 13 martie 2013, în temeiul Hotărârii 

Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgență, de către 

Departamentul logistică au fost aplicate următoarele măsuri:  

- Au fost achiziționate 2 bucăți termometre digitale pentru verificarea 

temperaturii angajaților antrenați în serviciu cât și a persoanelor invitate. 

- Au fost achiziționate: 

măști 1100 bucăți.  

mănuși 3060 bucăți.  

Soluție dezinfectanți pentru mâni pe bază de alcool  - 1 litru, 35 bucăți. 

     (rezervă) soluție pentru mâni pe bază de alcool  - 5 litri, 15 bucăți. 

     soluție dezinfectanți concentrat pentru spații -  1 litru, 20 bucăți.   

     soluție dezinfectanți pentru suprafețe -  1 litru, 10 bucăți.    

- În vederea îndeplinirii pct. 6 din planul de protecție şi prevenire pentru situația 

de urgență aprobat de directorul general al Companiei prin ordinul nr. 28 din 

24.03.2020, în incinta punctului medical de pe teritoriul TV a fost repartizată o 

încăpere în care persoanele antrenate în activitate la depistarea simptomelor de 

răceală vor aștepta echipajul 112, încăperea a fost dotată cu materiale și 

mijloace de dezinfectare a mâinilor și suprafețelor, măști, mănuși, șervețele 

uscate, container de gunoi cu capac. La INTRARE în încăpere pe ușă a fost 

aplicat un afiș cu “Acces interzis – zonă izolare.” 

- Toate blocurile sanitare au fost dotate cu dozatoare pentru săpun lichid care 

sistematic sunt alimentate, toate intrările în clădirile Companiei, toate 

Studiourile unde se desfășoară activități, centralele de emisii și în unele birouri 

unde activitatea nu poate fi sistată au fost asigurate cu dezinfectanți pentru mâni 



pe bază de alcool și dezinfectanți pentru suprafețe, angajaților antrenați în 

activități le-au fost repartizate mănuși și măști. 

- Unitățile de transport implicate în activitate sunt dotate cu dezinfectanți, și este 

în sarcina conducătorii auto de a efectua dezinfectarea pe interior a 

automobilului aceștia au primit măști și mânuși. 

- Zilnic se petrece dezinfectarea umedă pe bază de clor a podelelor, balustradelor 

scărilor, mânerilor de la ușile birourilor și încăperilor sanitare.   

- O dată la trei zile se efectuează dezinfectarea prin pulverizare a scărilor 

intrărilor în clădirile Companiei a podelelor, a pereților și a altor suprafețe. 
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