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DISPOZIŢIE
nr. 2
din 11.03.2020
Cu privire Ia măsurile de protecţie împotriva
infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19 şi gripa sezonieră

luând act de Hotărârea extraordinară de sănătate publică privind evoluţia situaţiei
epidemiologice a infecţiei COVID-19 (nr. 6 din 10.03.2020),
reieşind din recomandările adresate de Agenţia de Administrare a Instanţelor
Judecătoreşti (nr. 01.1/215 din 11,03.2020) şi cele parvenite de la Consiliul Superior al
Magistraturii în data de 10-11.03.2020,
având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii iminente a infecţiilor respiratorii
cauzate de virusul COVID-19 şi de gripa sezonieră,
în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul personalului Judecătoriei
Străşeni şi pentru asigurarea în bune condiţii a activităţii curente a instituţiei,
în temeiul ari. 161, lit. q) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din
06.07.1995,
DISPUN:

1. Se interzice accesul în sediile Judecătoriei Străşeni a persoanelor care au călătorit în
ultimele 14 zile în zonele cu risc sporit de infectare sau care au intrat în contact cu asemenea
persoane.
2. Se interzice accesul în sediile Judecătoriei Străşeni a persoanelor în privinţa cărora
autorităţile competente au dispus măsuri de carantină/ autoizolarc, până la data expirării
acestora.
3. Persoanele asupra cărora au fost dispuse măsuri de carantină/ autoizolare, fiind citate în
instanţa, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre situaţia lor prin folosirea
mijloacelor adecvate de informare (prin corespondenţă scrisă sau poştă electronică).
4. în cazul în care la intrarea în sediile Judecătoriei Străşeni sau în încăperile componente
ale acesteia este amplasat gelul dezinfectant pentru mâini, toate persoanele sunt obligate să1 utilizeze după destinaţie.
5. Pe toată durata prezenţei în sediile Judecătoriei Străşeni, persoanele vor fi rugate să
respecte măsurile de igienă: şi protecţie recomandate de autorităţile naţionale competente
pentru prevenirea infecţiei cu COVID-19, virusul gripal sau alte infecţii respiratorii
transmisibile:
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evitarea contactului direct cu alte persoane;
respectarea distanţei sociale (ce/puţin 1 metru);
evitarea atingerii ochilor, nasului sau gurii cu mâinile nespălate;
spălarea şi/ sau dezinfectarea corespunzătoare şi frecventă a mâinilor;
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în măsura posibilităţii, purtarea în public unei măşti pe faţă;
evitarea folosirii la comun a obiectelor de uz personal;
acoperirea nasului şi a gurii în cazul strănutului sau a tusei;
transmiterea actelor preponderent în formă electronică;
evitarea prezenţei neesenţiale în sediile Judecătoriei Străşeni;
examinarea posibilităţii amânării judecării cauzei sau solicitarea dejudecare în lipsă.

6. Se recomandă aflarea în incinta instituţiei publice doar pentru timpul strict necesar
îndeplinirii formalităţilor şi îndatoririlor judiciare/ profesionale,
7. Persoanelor care prezintă o stare generală alterată, cu manifestări clinice ale unei infecţii
respiratorii, li se asigură asistenţa şi sprijinul corespunzător, inclusiv prin apelarea la
serviciul medical de urgenţă.
8. Pentru evitarea aglomerării excesive a sălilor de judecată şi a holurilor instanţei, vor fi luate
măsuri necesare pentru stabilirea intervalelor de timp destinate soluţionării cauzelor ce ar
exclude interferarea şedinţelor judiciare şi ar asigura accesul etapizat al părţilor ori a
publicului în sălile de judecată.
9. Judecătorii vor întreprinde măsuri necesare ca în sală sa fie prezenţi simultan un număr
minim de persoane (recomandabilul maxim fiind de 10-15 oameni), cu păstrarea distanţei
de cel puţin 1 metru între acestea.
10. Sălile de judecată urmează a fi aerisite un timp suficient, cu o frecvenţă programată odată
la I h 30 min.
11. Transmiterea corespondenţei misive se va face preponderent în format electronic.
12.Angajaţilor Judecătoriei Străşeni care interacţionează des cu publicul li se asigură, în
măsura posibilităţii, măşti de protecţie, mănuşi de protecţie de unică folosinţă gel
dezinfectant pentru mâini etc.
13.
Accesul persoanelor, în funcţie de circumstanţe, se face succesiv, în ordine de rând.
14. Personalul responsabil de salubritate va asigura igienizarea tuturor spaţiilor din sediile
Judecătoriei Străşeni de cel puţin 2 ori pe zi, la începutul zilei de lucru şi la sfârşitul
acesteia.
15.întoarcerea la serviciu, din concediu petrecut în zonele cu risc sporit de infectare, a
angajaţilor judecătoriei, se face doar cu avizul prealabil al medicului.
16. Aplicarea prezentei dispoziţii se va face cu respectul strict al demnităţii umane şi în condiţii
care să asigure discreţia cu privire la starea de sănătate a acestora, precum şi protecţia
datelor cu caracter personal.
17. Dispoziţia dată va fi făcută publică, cu afişarea pe pagina web a instanţei şi pe panourile
informative a Judecătoriei Străşeni.
18.Dispoziţia în cauză se aduce la cunoştinţă, sub semnătură, întregului personal al
Judecătoriei Străşeni, inclusiv a serviciului de pază şi se va transmite pentru cunoştinţă
Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, Procuraturii Generale şi Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor.
11.
Executarea prezentei dispoziţii se pune în sarcina vicepreşedintelui şi şefului
Secretariatului Judecătoriei Străşeni.
Preşedintele
Judecătoriei Străşeni
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