
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALA NR. 83
POIANA STAMPEI

Str, Principală, nr. 228, Localitate; Poiana Stampei, Judeţ: Suceava, e.mail:
sv.poianastampei@bec.ro

HOTARARE
privind prevenirea răspândirii COVID- 19 adoptată în şedinţa din data

de 18.08.2020

Potrivit art. 20 din Hotărârea nr. 2 din 03.08.2020 a Biroului Electoral 
Central prin care se stabileşte ”Biroul Electoral Central şi fiecare birou 
electoral de cirrcumscripţie stabilesc, prin hotărâre, măsuri organizatorice 
interne pentru prevenirea răspândirii COVID- 19”,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 83
POIANA STAMPEI

în vederea permiterii accesului în sediul Biroului Electoral de 
Circumscripţie Comunală nr. 83 Poiana Stampei, sunt obligatorii: triajul 
epidemiologie, dezinfectarea mâinilor, cu substanţele dezinfectante puse la 
dispoziţia solicitanţilor la intrarea în sediu, precum şi purtarea măştii de 
protecţie.

REGULI DE CONDUITĂ

(aplicabile membrilor BEC nr. 83 Poiana Stampei, a candidaţilor, a 
reprezentanţilor partidelor sau a solicitanţilor de servicii în relaţia cu BEC 
nr. 83 Poiana Stampei, în vederea prevenirii riscului de infectare cu noul 
Coronavirus SARS- Cov2)

1. Accesul în sediul BEC nr. 83 Poiana Stampei se face cu mască de 
protecţie (care trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul)
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2. La intrarea în sediul BEC nr. 83 Poiana Stampei, persoanelor li se 
va măsura temperatura corporală, utilizându-se în acest sens termometrul 
digital non contact, care măsoară automat temperatura de la o distanţă mai 
mică de 5 cm;

3. Accesul in instituţie este permis pentru persoanele care au o 
temperatură de până la 37,3 grade Celsius inclusiv;

4. Persoanele care prezintă temperatura peste 37,3 grade C sau refuză 
să li se ia temperatura , nu vor avea acces pentru a depune cererile urmând 
ca acestea să fie transmise prin mijloace electronice sau prin poştă.
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5. Persoanele au acces la dezinfectanţii aflaţi la intrarea în clădirea 
Primăriei Poiana Stampei.

6. Staţionarea persoanelor pe holuri, scări, alte spaţii deschise este 
permisă doar în situaţii excepţionale, justificate, cu respectarea măsurilor de 
distanţare fizică de cel puţin 2 m.

- 7. Se recomandă persoanelor care solicită informaţii/ documente de la
BEC nr. 83 Poiana Stampei, să utilizeze, în măsura posibilităţilor, a 
mijloacelor electronice: fax, mail, poşta.

8. Toate persoanele care vor să intre în sediul BEC nr. 83 Poiana 
Stampei, au obligaţia respectării regulilor de acces în instituţie, de 
comportament şi a măsurilor de igienă personală.

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
Primăriei comunei Poiana Stampei, www.poianastampei.ro , la rubrica 
"Alegeri locale 2020” şi la sediul Biroului Electoral de Circumscripţiei 
Comunale nr. 83 Poiana Stampei.

Procedurile de comunicare, afişare şi de publicitate a hotărârii vor fi 
aduse la îndeplinire de către personalul tehnic auxiliar constituit pe lângă 
BEC nr. 83 Poiana Stampei.

PREŞEDINTE, 
Alina IVAN

LOCŢIITOR, 
Mirela TĂTARU

POIANA STAMPEI 
Nr. 7 din 18.08.2020
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