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Plan de masuri privind sprijinirea persoanelor aflate in
izolarea la domiciliu
Având în vedere prevederile Ordonanţei militare nr. 2/2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19 si prevederile Hotararii nr. 7 a Comitetului
Judetean pentru Situatii de Urgenta, privind aprobarea masurilor necesare pentru
gestionarea infectiilor cu Coronaviru pe teritoriul judetului se stabileste urmatorul plan
de masuri privind sprijinirea persoanelor aflate in izolarea la domiciliu, ca urmare a
masurilor e limitare a raspandirii COVID-19, prevazute in Ordonanta militara nr.
2/21.03.2020
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Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei comunei Rebricea,
prin asistentii sociali, vor monitoriza persoanele izolate la domiciliu, din
perspectiva asigurarii celor necesare parcurgerii cu bine a acestei perioade.
- In aceste scop se va urmari ca persoanele izolate sa fie aprovizionate cu apa,
alimente si produse de prima necesitate, activitate care se va realiza prin
mentinerea in permanenta a unei legaturi telefonice si interventia directa in
procurarea lor, cand situatia o impune.
- Se va tine legatura cu medicii de familie si se va monitoriza starea de sanatate
a fiecarei persoane izolate si in functie de necesitati se vor asigura
medicamentele necesare.
Pentru realizarea interventiilor punctuale privind aprovizionarea cu cele
necesare, compartimentul de asistenta sociala va colabora cu Serviciul Voluntar
de Situatii de Urgenta Rebricea, cu agentii economici si cu farmacistii din
comuna.
Pentru persoanele cu venituri foarte mici se vor face propuneri de acordare a unor
ajutoare de urgenta, intocmindu-se in acest sens toata documentatia necesara
(referate de necesitate, anchete sociale).
Compartimentul contabilitate se va ingriji de asigurarea la timp a sumelor
necesare acordarii ajutoarelor de urgenta.
La toate interventiile directe atat personalul primariei cat si membri SVSU vor
respecta masurile de preventie privind infectarea cu coronavirus si anume,
evitarea contactului direct, purtarea echipamentului de protectie, masca, manusi,
dezinfectia dupa fiecare interventie.
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