
 
 
 
 
 
 

 
PLAN  DE MĂSURI_PENTRU GESTIONAREA  SITUATIILOR DE 

URGENTA SPECIFICE  SEZONULUI ESTIVAL 
 

 Respectarea prevederilor Ordinului Ministerul Sănătăţii Publice Nr. 
1168/2008, cu privire la atribuţiile specifice, circuitul informaţional şi 
raportarea indicatorilor specifici situaţiilor de urgenţă determinate de efectele 
negative ale caniculei asupra stării de sănătate a populaţiei. 

 Informarea continuă a populaţiei prin campanii de informare-educare-
comunicare, materiale informative, postare pe site-ul D.S.P. Arges  a 
recomandărilor generale emise de Ministerul Sănătăţii, difuzare prin mijloace 
mass-media a măsurilor care trebuie adoptate în timpul perioadelor de 
caniculă, pentru contracararea efectelor negative asupra sănătăţii şi prevenirea 
apariţiei cazurilor de îmbolnăvire sau deces datorate caniculei.  

 Difuzarea către toţi furnizorii de servicii medicale a Fişei de raportare a 
cazului de  deces  datorat  caniculei  conform   Ordinului  Ministerului  
Sănătăţii  Publice  Nr. 1168/2008. 

 Pentru perioadele de cod galben / portocaliu / roşu, transmiterea la Ministerul 
Sănătăţii - Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă a fişei de raportare cu 
indicatorii specifici înregistraţi în ziua anterioară.  

 Asigurarea unui flux informaţional continuu cu toţi furnizorii de servicii 
medicale de urgenţă de pe raza judeţului, pentru asigurarea în condiţii optime 
a asistenţei medicale de urgenţă a populaţiei, în perioadele de avertizări 
meteorologice de caniculă.  

 Verificarea respectării condiţiilor igienico-sanitare în unităţile sanitare, 
asigurarea stocurilor de medicamente de urgenţă, în special a medicamentelor 
pentru patologiile determinate/agravate de caniculă, funcţionalitatea 
generatoarelor de rezervă, asigurarea rezervelor proprii de apă ale unităţilor 
sanitare. 

 Verificarea condiţiilor privind depozitarea medicamentelor şi vaccinurilor în 
unităţile medicale din sistemul public şi privat.  
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 Verificarea respectării de către toţi furnizorii de servicii medicale a 
prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din 
activitatea medicală.  

 Coordonarea împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, furnizorii 
de servicii medicale a organizării şi asigurării punctelor de distribuire a apei 
potabile pentru populaţie, identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor 
de prim-ajutor , pe care o anexam  

 Verificarea respectării normelor igienico-sanitare în unităţile comerciale, în 
unităţile de alimentaţie publică şi colectivă cu privire la igiena personalului 
precum şi la transportul, distribuţia, depozitarea, prelucrarea şi 
comercializarea produselor alimentare.  

 Verificarea respectării condiţiilor igienico-sanitare de cazare şi alimentaţie 
publică şi colectivă din unităţile de turism şi taberele şcolare organizate pe 
teritoriul judeţului.Referitor la taberele scolare din judetul Arges – Centru de 
Agrement Nucsoara, Centru de Agrement Corbeni si Baza turistica Pitesti , 
precizam ca, acestea au fost controlate de DSP Arges si fata de cele constatate 
s-a sanctionat Baza turistica Pitesti cu amenda conform HG 857/2011, iar 
pentru celelalte doua s-au dat recomandari cu termene de realizare pentru 
remedierea deficientelor constatate. 

 Verificarea respectării condiţiilor igienico-sanitare la bazinele de înot, piscine 
şi ştranduri cu recoltare de probe de apă de îmbăiere.  

 Controlul respectării condiţiilor de microclimat in spaţiile de cazare colective 
şi de lucru.  

 Verificarea respectării prevederilor legale privind depozitarea şi îndepărtarea 
corespunzătoare a deşeurilor menajere în localităţile din judeţ.  

 Monitorizarea calităţii apei din punctele turistice precum şi din reţeaua 
publică a sistemelor mari si mici de alimentare cu apă, cu avertizarea 
populaţiei privind nepotabilitatea apei, în colaborare cu autorităţile 
administraţiei publice locale, acolo unde este cazul.  

 In judetul Arges , in actualul sezon au fost raportate un numar de 18 muscaturi 
de capuse , din care pozitive –boala Lyme un numar de -4, anexam 
comunicatul de presa. In acest sens, au fost informate autoritatile publice 
locale – municipii si orase - pentru a intreprinde masurile necesare, incepand 
cu 17.04.2018 , care cuprind: 

1. ingrijirea spatiilor verzi, 
2. controlul chimic (cu acaricide) al populatiilor de capuse  
3. masuri protective pentru om  
4. se vor folosi substante biocide cuprinse in lista publicata pe site-ul MS si 

numai de catre firme autorizate 



5. unitatile care efectueaza prestari de servicii utilizand produse biocide sunt 
obligate sa asigure informarea populatiei cu privire la data efectuarii 
lucrarilor; 

 Asigurarea Serviciului de Permanenţă al Direcţiei de Sănătate Publică Arges 
, la sediul din Pitesti, str. Exercitiu ,  nr.39 Bis, telefon: 0766075165. 
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