R OM Â NIA
COMUNA BRATOVOEŞTI
JUDEŢUL DOLJ

DISPOZI ŢIE
privind constituirea echipei de acordare a primului ajutor, la nivelul comunei
Bratovoesti, judetul Dolj.
Primarul comunei Bratovoeşti, Dr. Marin Ion
Ales in baza Hotararii de validare nr.9754/22.06.2012
Avand in vedere :
- Refratul nr.21/21.02.2014 prin care se propune emiterea dispozitiei primarului privind constituirea echipei
de acordare a primului ajutor la nivelul primariei comunei Bratovoesti.
- Legea securitatii si sanatatii in munca, nr.319/2006, Normele metodologice de aplicare a acestei legi –
H.G. nr.1425/2006,completata si modificata cu HG 955/2010.
In conformitate cu art. 68 din Legea nr.215/2001-privind administratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare,
DISPUNE:
Art.1 Cu data prezentei se organizează la nivelul PRIMARIE COMUNEI BRATOVOESTI, pe baza
actelor normative menţionate, echipa de acordare a primului ajutor, avand ca principal scop salvarea
lucrătorilor si a clientilor, care se afla in incinta unitatii noastre, in timpul programului de lucru .
Art.2 Echipa constituită din salariaţii unităţii, se încadrează pe una tură cu salariaţi, după cum sunt
nominalizaţi mai jos, desfăşurând activităţi specifice de acordarea primului ajutor:
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Art.3 Componenţii echipei de acordare prim ajutor au următoarele îndatoriri principale:
a). la intrarea în serviciu şi pe timpul efectuarii acestuia, trebuie sa acorde primul ajutor salariatilor si
vizitatorilor afalati in incinta unitatii, atunci cand acest lucru se impune ;
b) cunoasterea perfecta si aplicarea exacta a tehnicilor de acordare a primului ajutor si a urmatoarelor
instructiuni proprii:
- primul ajutor in cazul ranirilor cu hemoragii ;
- primul ajutor in cazul fracturilor – traumatisme osteo-articulare ;
- masuri de prim ajutor la electrocutare ;
- primul ajutor in caz de intoxicare cu substante toxice.
Art.4 Lucrătorii se încadrează în echipa de intervenţie în caz de nevoie şi au obligaţia îndeplinirii
corespunzătoare a misiunilor primite.
Art.5 Prezenta dispozitie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate.
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