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COMUNICAT !
ÎN ATENȚIA VIZITATORILOR !
În vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se impune
respectarea unor măsuri temporare şi, după caz, graduale, în scopul protejării dreptului la
viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii.
Astfel, în baza “MĂSURILOR PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI TIPULUI DE
RISC”, prevăzute în legislația în vigoare, vă comunicăm faptul că în toate subunitățile
noastre (fie herghelie, fie depozit de armăsari) se oferă, în momentul de față, doar serviciul
”Vizitarea hergheliei”. Pentru toate celelalte servicii din lista de servicii, se impune
programarea cu minim de 24 ore înainte și implicit respectarea tuturor regulilor privind
conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19). Cu
ocazia programării, vi se va aduce la cunoștință posibilitatea sau imposibilitatea de a vă oferi
serviciul solicitat.
RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii
Coronavirus (COVID-19)
➢ 🔴Orice vizită trebuie să fie precedată de procedura de auto-evaluare a persoanelor care
doresc să viziteze locațiile noastre. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre
simptomele comune ale îmbolnăvirii de COVID-19 sau l-au/le-au prezentat în ultimele 23 săptămâni trebuie să urmeze procedurile descrise de autoritățile sanitare și acestor
persoane nu li se va permite accesul în herghelie sau depozit de armăsari.
➢ 🔴La efectuarea triajului epidemiologic, vizitatorii vor completa chestionarul atașat.
➢ 🔴Este obligatoriu ca persoanele care intră în incinta locației să poarte mască de
protecție.
➢ 🔴Vizitatorii vor trebui să respecte măsurile în vigoare privind distanțarea socială și
prevenirea răspândirii noului coronavirus pe întreg parcursul vizitei. ATENȚIE: Numărul
de vizitatori care vor avea acces la un moment dat va fi limitat, în funcție de capacitatea
spațiilor vizitate, pentru a se putea menține distanța fizică de minimum 2 m între oricare
două persoane și 7 mp/persoană.
În funcție de evoluția evenimentelor, programul și/sau condițiile de vizitare pot suferi
modificări. Acestea vor fi aduse la cunoștința vizitatorilor în timp util.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm!
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CHESTIONAR PENTRU TRIAJ COVID-19
În scopul prevenirii și limitării îmbolnavirii cu Coronavirus SARSCoV-2, pentru
protejarea dumneavoastră și a personalului cu care interacționați în cadrul unității noastre,
vă solicităm să completați pe propria răspundere, prezentul chestionar.
DATA PREZENTARE:...........................................................................................
NUME SI PRENUME VIZITATOR:........................................................................
TELEFON:..............................................................................................................
V-ați deplasat în străinătate în ultimele 14 zile? Dacă ați făcut o astfel de deplasare,
precizați în ce zonă.
Da* О
Nu О
* ................................................................. (zona/țara în care ați efectuat deplasarea)
Ați interacționat în ultimele 14 zile cu persoane infectate cu Coronavirus SARSCoV-2
sau care au prezentat simtomatologia specifică acestui virus?
Da О

Nu О

Prezentați unul din simptomele de mai jos (apăute în ultimele 2-3 săptămâni)?
Febră
Tuse
Dureri în gât
Dificultăți respiratorii (scurtarea respirației)
Lipsa mirosului
Lipsa gustului

Da
Da
Da
Da
Da
Da

О
О
О
О
О
О

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

О
О
О
О
О
О

Nu stiu О
Nu stiu О
Nu stiu О
Nu stiu О
Nu stiu О
Nu stiu О

Am luat la cunoștință de faptul că nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau
combaterea bolilor infectocontagioase se sancționează conform art. 352 din Codul penal și
a art. 34, lit. m) din HG nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la
normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.
Data: ……………………………………..
Semnătură vizitator …………………….

