Reprezentanții Administrației Bazinală de Apă Prut-Bârlad și ai Sistemelor de Gospodărire
a Apelor Botoșani, Iași, Vaslui și Galați au luat măsuri pentru prevenirea răspândirii
virusului COVID – 19.
În vederea limitării răspândirii noului coronavirus COVID 19, vă aducem la cunoștință faptul că la
nivelul sediului A.B.A. Prut-Bârlad și a instituțiilor din subordine (S.G.A Botoșani, Iași, Vaslui și Galați),
până în data de 16 aprilie 2020 cu posibilitatea de prelungire, s-au luat următoarele măsuri:
•
Se suspendă programul cu publicul, relația cu presa și se limitează accesul în unitate a
persoanelor străine;
•
Se suspendă programul de audiențe;
•
Depunerea de documente/documentații se va face exclusiv prin E-mail sau postă la
următoarele adrese:
A.B.A. Prut-Bârlad - dispecer@dap.rowater.ro sau Poștă/curier: Iași, str. Th. Văscăuțeanu nr. 10, Tel:
0232-218192; Fax: 0232-213884
S.G,A Botoșani – dispecer@sgabt.dap.rowater.ro, sau Poștă mun. Botoşani, str. N. Iorga, nr. 37, cod
poştal 710203, Tel: 0231-584064, Fax: 0231-584065;
S.G.A Iași – dispeceris@dap.rowater.ro sau Posta Str. Th. Văscăuțeanu Nr.10 Iași; Tel: 0232-410513,
Fax: 0232-410011;
S.G.A. Vaslui – dispecer@sgavs.dap.rowater.ro sau Posta - Str. Ştefan cel Mare Nr.191 Vaslui, Tel:
0235-361136, Fax: 0232-361139;
S.G.A. Galați - dispecer@sgagl.dap.rowater.ro sau Postă - Str. Drumul de Centură Nr.39B Galaţi
Tel: 0236-417963, Fax: 0236-411429
Totodată s-au luat măsuri și de reducere a contactelor între salariații din cadrul instituțiilor, atât la
sediu cât și în cele din subordine:
•
Angajații care își pot îndeplini sarcinile de serviciu și de la domiciliu au solicitat, prin rotație,
în baza unei cereri, la intervale de cel puțin două săptămâni muncă de acasă. Măsura este temporară
și este condiționată de existența stării de urgență;
•
Angajații care sunt nevoiți să stea alături de copii, în această perioadă au solicitat conform
Legii privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii
temporare a unităților de învățământ, o măsură de prevenție a răspândirii epidemiei COVID – 19.
•
În situația în care activitatea compartimentului/ biroului/serviciului nu este afectată, o parte
dintre angajați își efectuează concediul de odihnă, la fel prin rotație cu ceilalți colegi;
•
Pentru salariații care au intrat în contact cu persoane venite din țările aflate sub cod roșu
este recomandată autoizolarea la domiciliu;
•
Pentru toți salariații s-au pus la dispoziție dezinfectant, iar in instituții se face dezinfecție cu
produse specifice.
Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad nu va diminua calitatea serviciilor oferite și vă vom sta în
continuare la dispoziție. Dar în această perioadă trebuie să punem pe primul plan sănătatea
dumneavoastră și a angajaților noștri.
Pentru orice solicitare conform Legii 544/2001 privind informațiile de intere public vă rugăm să
transmiteți cererile pe adresa de e-mail: andreea.poenaru@dap.rowater.ro .

