Slatina 06.11.2009

COMUNICAT
Azi, 06.11.2009, orele 10,00 la Instituţia Prefectului judeţul Olt, s-a
desfăşurat şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt,
având următoarea ordine de zi:
1. Măsuri de prevenire şi combatere a gripei AN1H1 întreprinse la
nivelul judeţului Olt
2. Prezentarea „ Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece
2009-2010
3. Prezentarea „ Planului de activităţi al C.J.S.U. Olt pentru anul
2010”
4. Reactualizarea componenţei C.J.S.U. Olt şi a Grupurilor de
Suport Tehnic
La primul punct directorul coordonator DSP Olt, Florin Paraschiva a
spus că nu există suspiciuni de gripă porcină în judeţul Olt iar în mod oficial,
la Spitalul judeţean nu este carantină, doar au fost instituite restricţii la
intrarea în spital. Doamna dr. Marinela Madan, vocea unică a DSP Olt, a
informat şedinţa că există planuri de acţiune aprobate de CSJU Olt în
intervalul octombrie-mai pentru viroze respiratorii, sistemul de supraveghere
activă funcţionează, se contează pe serviciile specializate Slatina şi Caracal
unde există secţii de boli infecţioase. Ca logistică se vor folosi acţiunile
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concertate în cadrul CJSU. Organizarea activităţii medicale va ţine cont de
managementul virozelor respiratorii şi gripei porcine- diagnosticare, izolare,
confirmare caz. Pe lângă inventarierea unităţilor sanitare,utilizarea cu
caracter permanent a echipamentelor de protecţie se acordă o atenţie
deosebită monitorizării îndeaproape a situaţiei pentru o indentificare
precoce. Doamna dr. Madan a mai spus că virusul nu răspunde la
automedicaţie sau la antibiotice, ci la antivirale şi la vaccin. Vaccinul AH1N1
va fi distribuit la nivelul judeţului Olt începând cu luna decembrie 2009.
Acesta nu se administrează experimental, perioada de testare a fost
încheiată, cu excepţia celui pentru şcolari, care va ajunge în judeţul Olt în
trimestrul I din 2010. De asemenea trebuie ştiut un lucru foarte important:
între vaccinarea normală şi cea contra gripei AH1N1 este necesar un interval
de 28 zile. Vaccinul pandemic îşi face efectul în 10-14 zile de la vaccinare.
Domnul prefect Leonid Moisiu a punctat că este de bun augur o rigoare mai
ridicată, ţinând cont de cazurile confirmate în judeţul vecin-Dolj.
La punctul doi, domnul inspector şef al ISU Olt, col. Gheorghe
Năstăsie, a spus că iarna aceasta este posibil să avem mai multe precipitaţii
şi de aici colaborarea,informarea stau la baza succesului acţiunilor care se
impun. Punctul nodal al acestor acţiuni va fi Secretariatul tehnic al CJSU
care va urmări preluarea informaţiilor şi respectarea realităţilor din teren în
vederea coordonării acţiunilor. Colonelul Năstăsie a propus ca toate situaţiile
să fie comunicate la 112. În ceeace priveşte planul de activităţi al CJSU Olt,
acesta va respecta calendarul specific cu reactualizările de rigoare. Ultimul
punct al ordinei de zi a vizat înlocuirea domnului Emil Moţ cu domnul Florin
Homorean, ambii de la Garda Naţională de Mediu, în componenţa CJSU Olt.
Supusă la vot , propunerea, a fost aprobată în unanimitate.
În încheiere domnul prefect Leonid Moisiu a recomandat, în vederea
unei coordonări unitare, aplicarea principiului- VOCEA UNICĂ. De asemanea
este necesară o colaborare foarte strânsă, un nucleu dur pentru intervenţie
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deşi prin repartizarea ambulanţelor nu se acoperă nordul judeţului,
ponderea în distribuirea ambulanţelor fiind evenimentul rutier.

Director Cancelaria Prefectului
Petre LUPU
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