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La nivelul Poliției Locale Galați, pentru a asigura un nivel adecvat de protecție, având 

în vedere evoluția situației epidemiologice la nivelul țării, conducerea instituției a dispus 

până la finele lunii martie, o serie de măsuri. 

 se suspendă toate întâlnirile care erau programate la nivelul structurilor din 

cadrul Poliției Locale (urmau să se desfășoare ședințele lunare de evaluare la 

structurile operative );  

 toate persoanele (polițiști/angajații/vizitatori, etc) care intră în sediile Poliției 

Locale Galați (sediul central și sediile celor cinci secții) sunt obligate să 

folosească dezinfectant/alcool sanitar, recipientele cu aceste produse fiind la 

punctul de control acces, la intrarea în holul sediilor, la secretariatul instituției 

și în toate birourile;  

 în sala de așteptare de la punctul de control al instituției, vor putea intra doar 

maxim cinci persoane, gălățeni care vor fi luați în evidență și îndrumați să 

folosească produsele de dezinfecție puse la dispoziție de Poliția Locală, înainte 

de a intra în contact cu angajații instituției;  

 audientele solicitate de gălățeni, se vor ține conform programului, doar cele de 

maximă urgență, cu respectarea măsurilor de igienă corespunzătoare; 

 autospecialele Poliției Locale au fost dotate cu dezinfectant/alcool sanitar, iar 

polițiștii locali au primit măști de protecție și mânuși de unică folosință;  

 în fiecare zi (la începutul și finalul programului), toate birourile și spațiile 

comune sunt dezinfectate.  



 

“La nivelul Poliției Locale, având în vedere că permanent suntem în contact cu 

cetățenii, de multe ori fiind în situația de a le acorda ajutor celor aflați în dificultate 

(persoane fără adăpost, persoane cu afecțiuni psihice, etc.), am convocat Comisia 

pentru Securitate și Sănătate în Muncă, pentru a stabili unele măsuri de autoprotecție 

a personalului, dar și de protecție a persoanelor pe care le transportăm cu 

autospecialele instituției. 

Suntem pregătiți să acordăm sprijin populației, conform atribuțiilor legale și a 

hotărârilor luate în plan local. De asemnea, împreună cu Serviciul de Asistență 

Medicală, verificăm respectarea măsurilor întreprinse la nivelul municipiului, măsuri 

adoptate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență”, a declarant Petrică Hahui, 

director general Poliția Locală Galați. 

 
 


