
FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA 

F.A.P.R. 

COMUNICAT 

Având în vedere măsurile la nivel de Stat - SITUAȚIE DE URGENȚĂ - privind 

combaterea pandemiei de COVID -19 (CORONAVIRUS) se impun în cadrul blocurilor 

de locuințe următoarele MĂSURI DE PROTECȚIE OBLIGATORII: 
 

1. Păstrați distanța de minimum 2 metri față de ceilalți locuitori/vecini - 

la casierie, pe casa scării, la intrarea în bloc, în ascensor. La fel şi pe 

stradă, în magazine, farmacii, la bancă. 

2. La casierie – program cel mult de 2 ori pe lună - se pune o barieră – 

masă, scaun, banchetă - la distanţa obligatorie de minimum 2 metri loc 

în care se pune o cutie în care proprietarul pune banii. La sfârşitul zilei 

de încasări administratorul îşi face casa singur timp în care NU duce 

mâna la gură, nas, ochi, urechi după care imediat se spală consistent pe 

mâini. Comunicarea proprietar-administrator trebuie să fie la 

distanţa stabilită şi limitată strict la obiectul plăţii. 

3. Ascensorul se folosește, pe rând, de către 1 (o) singură persoană. La 

rând păstraţi distanţa de  minimum 2 metri. 

4. Nu mai vorbiți când vă întâlniți cu alte persoane sau vorbiţi strictul 

necesar la o distanţă de minimum 2 metri.  „Bună ziua” se poate da şi cu 

gesturi din cap sau din mână. Se interzic întâlnirile de grup pe holuri, 

casa scării, uscătorie, spălătorie, subsoluri şi alte spaţii comune. 

5. Curăţaţi foarte des cu dezinfectant pe clanţe, mânere uşi intrare bloc, 

ascensor, subsol, apartament. 

6. Dacă nu aveţi mănuşi de protecţie evitaţi pe cât posibil să puneţi 

mâna pe orice ţine de spaţiile comune ale blocului – uşi, geamuri 

balustrade, interfon. Folosiţi cotul acoperit, genunchiul, piciorul.   

7. Se suspendă orice şedinţă de Comitet Executiv (Cex.) sau Adunare 

Generală (A.G.). 

8. Se vor rezolva situaţiile de urgenţă – avarii, inundaţii s.a. – prin 

dispoziţia preşedintelui asociaţiei de proprietari fără alte întruniri, 

şedinţe etc. care va fi validată ulterior de Cex. sau A.G. după caz. 
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