
 
 
DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE          D/12193/29.06.2020 

 
 

Procedură privind asigurarea de servicii  
pentru persoanele care au primit ca măsură izolarea/carantinarea 

 pe raza sectorului 6 
 în contextul epidemiei de CoVid-19 

 
 

I.Scopul prezentei proceduri: 
Ca urmare a măsurilor impuse de către Guvernul României de a consolida eforturile colective 
de a combate pandemia generată de CoVid -19, precum și a legislației în vigoare, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 (DGASPC sector 6) își propune 
să  identifice, să evalueze și să ofere o serie de servicii dedicate persoanelor care au primit ca 
măsură izolare/carantinarea pe raza sectorului 6.   
 
Tipuri de servcii oferite de către DGASPC sector 6 sunt: 
1.Suport emotional și/sau psihologic 
2.Suport material (un pachet alimentar, apă și/sau pachet igienico-sanitar oferite o singură 
dată).  
 
II. Logigrama/ Descrierea pașilor oferirii de servicii 
 
II.1 Identificarea persoanelor ce au nevoie de serviciile oferite din rândul celor care au primit 
ca măsură izolarea/carantina pe raza sectorului 6. 
 
Comitetului Local pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Sectorului 6 transmite în 
timp real către toate instituțile din subordinea Primăriei sector 6 implicate în acordarea de 
servicii pentru persoanele ce au primit ca măsură izolarea/carantinarea informații cu privire 
la aceste persoane ce se află pe raza sectorului 6. 
 
În cadrul DGASPC sector 6 este desemnată o echipă specializată (conform dispoziției emise) 
în prelucrarea informațiilor transmise de către Comitetului Local pentru Situații de Urgență 
din cadrul Primăriei Sectorului 6, menținerea unei evidențe a acestora (realizarea și 
actualizarea unei baze de date conform datelor primite), identificarea persoanelor ce au nevoie 
de suport, evaluarea nevoilor acestora și furnizarea serviciilor. 
 
De asemenea, cetățenii pot contacta direct DGASPC sector 6 la numărul de telefon la care pot 
solicita unul sau mai multe servicii oferite, conform prezentei proceduri, astfel: 
- 0219970 - de luni până vineri, în intervalul 08.00 – 20.00  
                   - sâmbăta și duminica în intervalul 08.00 – 20.00  
 
Identificarea persoanelor ce au nevoie de serviciile oferite din rândul celor care au primit ca 
măsură izolarea/carantina pe raza sectorului 6 se realizează prin convorbiri telefonice realizate 
cu fiecare persoană pentru care este furnizat un număr de telefon valabil. 
Operatorii call center vor purta conversațiile telefonice cu aceste persoane, urmând un ghid 
aprobat de către directorul general al DGASPC sector 6. De asemenea, vor consemna toate 
conversațiile într-o fișă special creată în acest sens. 
Cetățenii care aleg să contacteze ei DGASPC sector 6 la numărul – 0219970 vor furniza 
informații cu privire la datele lor de identificare (nume, adresa, numar de telefon, data intrării 
în izolare/carantină, motivul, număr de membri aflați în gospodărie, decizia sau buletinul de 



 
 
analize) către operatorii liniei telefonice, precum și solicitările lor. Ulterior, aceștia fiind 
contactați de echipa specializată pentru a realiza o evaluare a nevoilor declarate. 
 
II. 2 Evaluarea nevoilor declarate 
Operatorii call center vor identifica împreună cu persoana aflată în izolare/carantină nevoile 
sale pentru perioada de izolare/carantină. 
În situația în care persoana solicită informații cu privire la: serviciile sociale, perioada de 
carantină/izolare, modalități de contactare a Direcției de Sănatate Publică, alte tipuri de 
informații, operatorul call center îi furnizează tipul de informații pe care le cunoaște conform 
ghidului, putând reveni ulterior cu un telefon sau email de clarificare. 
In situația în care persoana solicită suport emoțional și/ sau psihologic operatorul call center 
îl pune în legătură cu psihologul din cadrul echipei pentru a asigura acest tip de serviciu. 
Psihologul apreciază, după evaluarea făcută, tipul de intervenție și durata acesteia. După 
fiecare intervenței, psihologul completează o fișă. 
În cazul în care persoana solicită suport material, operatorul call center identifică condițiile în 
care se află persoana/membri gospodpriei și face o evaluare socială. 
 
Criteriile după care are loc evaluarea socială sunt: 
  
1.Veniturile declarate telefonic și verificate la ANAF la nivelul gospodăriei (veniturile 
cumulate ale tuturor membrilor gospodăriei), nu mai mari decât venitul minim garantat. 
2. Structura gospodăriei care poate conduce la un risc(persoane vârstnice singure sau cuplu 
de vărstnici, familii cu mulți copii, persoane cu dizabilități singure, etc),  
3. Lipsa unei rețele de sprijin a membrilor gospodăriei, 
4. Data la care ies din gospodărie. 
 
Toate aceste criterii sunt analizate cumulativ. 
 
În situația în care membri gospodăriei au resurse financiare sunt îndrumați de către operatorul 
call center să-și achiziționeze alimentele utilizând aplicațiile online. 
 
Dacă membrii gospodăriei au resurse financiare dar nu pot accesa și/sau utiliza aplicațiile 
online, DGASPC sector 6 poate achiziționa contra cost lista de alimente solicitate. 
 
În situații excepționale, precum: toți adulții din gospodărie și-au pierdut locul de muncă, unii 
membri din gospodărie au probleme severe de sănătate, etc, este analizată posibilitatea 
furnizării de suport material. 
 
II. 3 Furnizarea serviciilor 
 
In situația în care persoana solicită suport emoțional și/ sau psihologic, persoana va fi 
contactată în maxim 12 ore de către psihologul din cadrul echipei. 
 
În cazul în care solicită suport material, conform evaluării realizate de către operatorul call 
center, pachetul alimentar în cuantum de maxim 27 lei/zi, apa și/sau pachetul igienico-sanitar 
va fi furnizat o singură data la domiciliul persoanei/gospodăriei și va conține produsele 
aprobate și achiziționate conform legislației în vigoare. Fiecare persoană este anunțată de către 
operatorul call center cu privire la calitatea, consistența și frecvența cu care se oferă. 
Serviciul Aprovizionare va pune la dispoziție toate produsele și toată logistica necesare bunei 
desfășurări a activității, la solicitarea persoanelor care sunt declarate în izolare  
 



 
 
Furnizarea serviciilor materiale vor fi realizate de către o echipă special desemnată în acest 
sens.  
Membrii echipei, înainte de deplasarea la domiciliu vor contacta persoana pentru a stabili data 
și ora furnizării 
Membrii echipelor vor purta echipamentul complet de protecție împotriva infectării cu 
coronavirus, așa cum este el descris în normele sanitare, care include: - Mănuși de protecție 
de unică folosință, cu lungimea de 45 cm - Combinezoane de unică folosință - Masca full face 
FPP3 cu valvă și filtru cu carbon activ - Vizieră  
Echipa va proceda la dezinfectarea proprie și aruncarea mănușilor în 2 saci specifici, urmând 
procedura de distrugere a produselor contaminate, Anexa 4.  
 
 
II.4. Menținere de evidențe și raportarea 
La finalul fiecărei zile echipa specializată va opera modificările realizate în baza de date 
existentă și va transmite către directorul general o raportare cu privire la modificările realizate. 
 
III. Proceduri operaționale 
 
Fiecare echipă desemnată la nivelul DGSAPC sector 6 va avea o procedură operațională de 
intervenție. 
 
 

 


