ANUNȚ
Având în vedere prevederile Art.12 din Hotărârea Guvernului nr.1130 din 22.10.2021
Art.12 alin.(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor
autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă
rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2”.
Dovada vaccinării, testării sau trecerii prin boală se face prin intermediul certificatului digital al Uniunii Europene
privind COVID-19, pe suport hârtie sau în format electronic (pe telefon).
Art.12 alin.(6) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale
Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situației prevăzute la
alin. (4) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea,
testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Pentru protecția, atât a dvs. cât și a salariaților ITM, recomandăm folosirea metodelor alternative de comunicare.
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Ordinul comun MS și MAI nr.2282/156 din 25.10.2021 Anexa II lit. C. Pentru alte persoane decât personalul angajat: a)
intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla
în acea incintă; b) în cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se realizează în
afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție; c) dacă este necesară
intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.
Conducerea I.T.M. Sălaj

