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ÎMPREUNĂ VOM REUȘI !
Suntem în stare de urgență! Stăm acasă și
respectăm prevederile Ordonanțelor militare! Se fac sute
de teste zilnic, anchete epidemiologice complexe și astfel
cazurile pozitive sunt ținute sub control, persoanele
suspecte sunt ținute în izolare, pacienții fac tratament si
sunt atent monitorizați, apărând ulterior și primele cazuri
de vindecare.
Ordonanța militară nr. 8/2020 a introdus conceptul
de izolare preventivă la locul de muncă a personalului care lucrează în centrele rezidențiale
pentru o perioadă de 14 zile. Izolare preventivă a personalului angajat în zone special
dedicate, în care nu au acces persoane din exterior. Termenul de punere în aplicare a acestei
prevederi a fost de 24 ore de la data publicării.
Astfel, șefii de centre sau înlocuitorii desemnați ai acestora au avut obligația
organizării personalului care va intra pe tură. Au urmat 14 zile departe de familie, 14 zile de
activitate continuă, 14 zile de temeri, 14 zile de îndoieli, 14 zile în care uneori parcă timpul
stătea pe loc. Și totuși, cele 14 zile de izolare preventivă la locul de muncă au trecut, a venit
ziua de vineri, 24 aprilie 2020, și o altă serie de angajați ai DGASPC Alba și ai furnizorilor
privați de servicii sociale din județ sunt cu bagajele făcute, pregătiți să facă schimbul de
tură.
În mintea lor, a familiilor lor, a noastră sunt multe întrebări care caută un răspuns :
Cum va fi 14 zile la serviciu? Oare voi rezista? Cum mă voi odihni? Oare cum se vor
descurca cei de acasă fără mine ? Ce lucruri să-mi iau cu mine? Oare sunt sănătos? Sper să
nu duc vreun virus din exterior!

Au urmat încurajările, telefoanele de susținere, schimbul de experiență cu colegii care
trăiseră experiența izolării preventive la locul de muncă și propunerea reprezentanților
Consiliului Județean Alba adresată Direcției de Sănătate Publică și Spitalului Județean Alba
de a testa întreg personalul care va intra de serviciu.
Propunerea a fost acceptată și în cursul săptămânii trecute au fost testați peste 600 de
angajați ai DGASPC Alba și ai furnizorilor privați de servicii sociale.
Au urmat ore de muncă asiduă din partea specialiștilor Spitalului Județean Alba și ai
Direcției de Sănătate Publică care au recoltat probe, le-au prelucrat cu atenție și a venit și
răspunsul salvator.
La întreg personalul serviciilor rezidențiale din județul Alba, testat, virusul
COVID 19 este NEDETECTABIL!
Conducerea DGASPC Alba și a Consiliului Județean Alba mulțumește
angajaților din primul schimb pentru devotamentul, dăruirea, înțelegerea și
responsabilitatea de care au dat dovadă la locul de muncă. Misiunea lor a fost ca cea
dintr-o perioadă de normalitate – să asigure toate condițiile pentru ca persoanele
ocrotite în centrele rezidențiale să fie în siguranță.
Felicitări oameni minunați! Sunteți puternici! Sunteți curajoși! Sunteți sănătoși!
Mulțumim conducerii Spitalului Județean de Urgență Alba și personalului implicat
în testarea angajaților noștri pentru efortul și bunăvoința de care a dat dovadă!
Mulțumim Direcției de Sănătate Publică Alba pentru sprijin și deschiderea de care
a dat dovadă!
Și, nu în ultimul rând, vă mulțumim vouă OAMENI MINUNAȚI care lucrați în
centrele rezidențiale alături de copii, persoane adulte cu handicap și persoane
vârstnice și care reușiți să le faceți viața mai frumoasă!
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