
   
Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 
Granturile Norvegiene 2014-2021 

Program: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor 

Proiect: ”Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale” 

Cod proiect: PN4052 

Promotor de proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

Parteneri de proiect:  Fundația Estuar 

   Asociația Four Change 

Contract de finanțare: 9/10.08.2021/N 

 

  

PLAN DE MĂSURI 

Pentru prevenirea răspândirii cu infecția cu noul coronavirus SARS-COV-2, în vederea 

implementării pe durata procedurii de recrutare și selecție a personalului angajat pe posturi 

înființate în afara organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru 

dezvoltarea comunităților locale” 

Cod proiect: PN4052 

 

1. Prin aprobarea prezentului plan de măsuri se urmărește crearea premiselor pentru limitarea 

infectării cu noul coronavirus SARS-COV-2 a candidaților și personalului Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. 

2. Prezentul plan de măsuri va fi implementat de organizatorii procedurii de recrutare și 

selecție sus-menționat. 

3. Organizarea procedurii de recrutare și selecție se va realiza cu participarea a cel mult 10 

persoane într-o încăpere și cu respectarea regulilor de distanțare fizică, a principiilor și 

măsurilor generale prevăzute în prezentul document, astfel: 

a. În sala stabilită în vederea desfășurării activității de recrutare și selecție se va asigura 

respectarea distanțării fizice de minim 2 m între două persoane. 

b. La intrarea în instituție se va asigura triajul epidemiologic de către o persoană desemnată în 

acest scop. Se va verifica prezența simptomelor respiratorii și/sau alte simptome specifice de 

boli infecto-contagioase și se va verifica temperatura corporală. În cazul în care se constată 

simptome de natura celor sus-menționate, ori se va înregistra o temperatură corporală de peste 

37,3°C, persoana în cauză (membru al comisiei ori candidat) nu va fi primit în sală. 

c. Se va vor asigura dezinfectanți (substanțe antiseptice pe bază de alcool) suficienți pentru 

dezinfecția mâinilor ori de câte ori este nevoie, la locurile de acces și de ieșire din instituție, 

precum și în sala/spațiul destinat desfășurării activităților specifice.  

d. Se vor asigura facilitățile necesare pentru spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun. 

e. La intrarea în instituție se va amplasa un covor dezinfectant. 

f. Toți participanții la procedura de recrutare și selecție vor purta mască de protecție în mod 

corespunzător, acoperind nasul și gura. 
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g. Spațiile de desfășurare a procedurii de recrutare și selecție vor fi dezinfectate înainte și după 

utilizare cu biocide și virucide avizate și vor fi aerisit minim 10 minute. 

h. Se vor stabili circuite de acces și de ieșire din instituție care vor fi marcate corespunzător. 

i. Candidatul care prezintă simptome respiratorii sau alte simptome specifice bolilor infecto-

contagioase ori a intrat în contact apropiat cu o persoana confirmată cu SARC-COV-2 are 

posibilitatea de a participa la interviu în mediul online, sub condiția notificării prealabile a 

conducerii instituției sau oricăruia dintre organizatori. 

j. Dacă în timpul interviului candidatul prezintă simptomatologie specifică cazului suspect 

SARS-COV-2, acesta va fi izolat într-un spațiu special amenajat și va contracta furnizorii de 

servicii de sănătate. 

k. Pentru stabilirea orei de interviu se va ține cont de necesitatea decalării programului 

personalului angajat al instituției, în vederea evitării aglomerării. 

l. La fiecare 60 de minute de activitate se vor face pauze pentru aerisirea încăperii. 

m. Măștile și celelalte echipamente utilizate pentru prevenirea răspândirii SARS-COV-2 vor fi 

eliminate în pubele cu capac și pedală prevăzute cu saci de plastic amplasate la ieșirea din 

instituție. 

n. Se vor asigura informarea și comunicarea privind măsurile de prevenire a răspândirii 

infecției cu SARS-COV-2 prin afișarea pe site-ul DGASPC Giurgiu secțiunea 

http://www.dgaspcgr.ro/theme/article. php?article=projects/ și la avizierul de la sediul 

DGASPC Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, județ Giurgiu. 
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