COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Hotărîre nr.

33 din 06 noiembrie 2020

In temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare,
urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia raională extraordinară
de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică este nefavorabilă, fiind
determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în teritoriul
raionului Edineţ. în scopul sporirii eficienţei măsurilor de prevenire şi control a
infecţiei COVID-19, Comisia raională extraordinară de sănătate publică,

Comisia raională extraordinară de sănătate publică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Continuă starea de urgenţă în sănătate publică în raionul Edineţ pentru care a
fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu”, conform Anexei, în baza indicatorilor
nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, calculaţi şi prezentaţi de
către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.
2.In rezultatul cercetării epidemiologice a cazurilor de infecţie provocata de
COVID-19 confirmate pozitiv prin rezultate de laborator sa constatat, ca Budeanu
Jelu s.Trinca rezultat NR.B44801 din data de 04.11.2020 , Zaharia Dorel
s.Badragii Vechi rezultat NR.V51127 din 04.11.2020, Oleinic Svetlana or.Cupcini
rezultat NR.B43596 sînt membri în componenta comisiilor de alegeri. Totodată s
a stabilit ,ca persoanele date au fost in contact cu toti membrii comisiilor electorale
din localităţile nominalizate.Preşedintelui Consiliului Electoral de circumscripţie
Nr. 16 Edineţ d-lui Ghenadie Odobescu se propune :
2.1. Plasarea în carantină şi monitorizarea stării de sănătate de către medicul de
familie a funcţionarilor electorali, operatorilor, personalului auxiliar, observatorilor
din cadrul Birourilor Electorale s.Trinca,s Badragii Vechi or.Cupcini secţia 16/13
pentru 14 zile de la ultimul contact cu bolnavul confirmat cu infecţia COVID-19
2. Testarea tuturor funcţionarilor electorali, operatorilor, personalului auxiliar,
observatorilor din cadrul Birourilor Electorale din s.Trinca , s Badragii Vechi ,
or.Cupcini secţia 16/13 cu 2 zile înainte de desfăşurarea procesului electoial tuiul
I I , care se v-a desfăşura pe data de 15.11.2020 .
2.2. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, cabinelor de vot al
Birourilor electorale s.Trinca , s Badragii Vechi , or.Cupcini secţia 16/13 .
3. în scopul protejării tuturor participanţilor la procesul electoral turul II , care se
v-a desfăşura pe data de 15.11.2020 (alegători, funcţionari electorali, candidaţi şi
alţi actori implicaţi), se stabilesc unnătoarele reguli generale obligatorii de
prevenire şi combatere a infecţiei COVID-19 la desfăşurarea scrutinelor electorale.
3.1. respectarea distanţei sociale între persoane de minim 1,5 metri,
3.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
3.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;

3.4. respectarea măsurilor impuse de autorităţi de către persoanele fizice şi juridice
care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină;
_
.
3.5. purtarea măştilor în transportul public şi spaţiile publice închise. Masca trebuie
să acopere atât gura, cât şi nasul;
_
. .
3.6. efectuarea obligatorie a termometriei fiecărui funcţionar şi/sau a persoanei din
aparat (operatori, consultanţi, contabili, şofer) prezent fizic la sediul organu ui
electoral, cu înscrierea rezultatelor într-un registru, conform modelului din Anexa,
3.7. asigurarea funcţionarilor electorali cu echipamente de protecţie (măşti şi
mănuşi, viziere etc.);
„
....
, „
3.8. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare in sediile organe
electorale şi în secţiile de vot;
. .
. , • .
3.9. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor şi asigurarea regimului de
curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
. .
3.10. aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate - aerisirea
! f l f Persoanele în vîrstă de peste 63 de ani şi cele din categoriile de risc, îşi vor
exercita dreptul electoral, în condiţii de maximă prudenţa şi vigilenţa, evitind
aglomerările şi aflarea îndelungată în spaţiile publice închise.
_
4. Autorităţi le Administraţiei Publice Locale niv.I şi II vor asigura respectarea
stictă a măsurilor de prevenire a infecţiei COVID-19 ;
„
4 1 Nu vor admite organizarea întrunirilor în masă cu participarea unui număr
mare de persoane (pieţe , expoziţii , concerte , competiţii sportive , etc ) fără
coordonarea evenimentului cu Comisia raională Extraordinara de Sanatate Publica
4 2 La depistarea unui caz de COVID -19 în instituţiile respective in mod urgent
bolnavul se izolează , se stabilesc contacţii conform protocolului stabilit şi se
purcede urgent la autoizolarea acestora.
„
5. întreprinderile de producere mari de pe teritoriul raionului Edmeţ m persoana
Directorilor sînt obligaţi:
_ _
5.1 Să efectuieze strict trierea zilnică a angajaţilor;
_
.
.
5.2 Să asigure toţi angajaţii cu m ăşti, mănuşi, soluţii de dezmfecţanţi, asigurarea
condiţiilor pentru spălarea mîinilor cu apă şi săpun.
„ w ..
,.
5.3 Efectuarea dezinfecţiei teritoriului întreprinderilor şi tuturor încăperilor in
instituţiile respective.
.
w ^
-„i cu
5.4 Transportarea angajaţilor la serviciu v-a fi asigurata cu transport special cu
respectarea tuturor regulilor de prevenire a infecţiei COVID -19.
6. Edineţ - Gaz , Poşta Moldovei, Asistenţa Socială :
_
6.1 Vor asigura trierea zilnică atît a vizitatorilor , cît şi angajaţilor,
6 2 Se va respecta distanta socială între vizitatori la intrare in instituţie, ^
«A ccesul interzis a persoanelor străine cu respectarea stricta a masurilor de
prevenire a infecţiei COVID -19,
. „
,
.
6.4 La depistarea unui caz de COVID -19 în instituţiile respective in mod urgent
bolnavul se izolează , se stabilesc contacţii conform protocolului stabilit şi se
purcede urgent la autoizolarea acestora.
w ... .
t rP
6.5 Limitarea contactului în interiorul colectivelor de munca (divizarea pe tu ,
cite o persoană în birou , lucru la distanţă ,etc.).

7. Direcţia Educaţiei în persoana d-nei Mariana Odobescu:
7.1V-a continua raportarea zilnică pe adresa oficială a Direcţiei CSP Edineţ
despre situaţia privind COVID — 19 în rîndul elevilor , cadrelor didactice şi
lucrătorii auxiliari;
7.2 A intensifica măsurile de prevenire a infecţiei COVID —19 în instituţiile unde
situaţia epidemiologică este nefavorabilă , inclusiv : LT “M.Eminescu “ , LT “Pan
Halipa “ , Gimnaziul Edineţ , Gimnaziul Gr.Vieru , Gimnaziul Gordineşti ,
Gimnaziul Trinca, Gimnaziul Parcova LTSofia Covalevschi,Gimnaziul Ruseni.
7.3 V-a obliga colectivele pedagogice să respecte strict măsurile de protecţie în
instituţiile de învăţămînt în privirea prevenirea infecţiei COVID -19 conform
instrucţiunilor aprobate;
7.4 A trece la instriurea la distanta pe o perioada de 14 zile de la inregistrarea
ultimului caz de COVID-19 Gimnaziul Grigore Vieru incepind cu data de
05.11.2020.
^
8. întreprinderile de transport public ATB -12 , ÎI “Didîc “ în persoana directorilor
d-lui Iachim Vasile şi d-lui Didîc Petru :
8.1 Asigurarea protecţiei personalului care efectuează cursele de transport, prin:
(a) echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (b) dezinfectanţi (pentru mîini şi
suprafeţe); (c) triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea
sănătăţii) al personalului angajat;
8.2. Ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport pentru
evitarea aglomerărilor de persoane;
8.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de
muncă, cu informarea angajatorului;
8.4. Limitarea numărului de persoane în transportul rutier , proporţional numărului
de scaune disponibile în mijlocul de transport;
8.5. Purtarea obligatorie a măştilor de protecţie de către pasageri;
8.6. Verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la
îmbarcarea la cursele de transport rutier, care nu trebuie să depăşească 37 C
(grade Celsius);
__
_
8.7. Dezinfectarea suprafeţelor din salon şi verificarea temperaturii pasagerilor în
cadrul operaţiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tuiă/cursă
efectuată, la staţia terminus.
9. Inspectoratului de Poliţie Edineţ în persoana Şef de Inspectorat d-lui Savciuc
Dianu:
.................
9.1 Să monitorizeze supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice
a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 , inclusiv purtarea corectă
a măştilor atît în spaţiile închise cît şi deschise cu risc sporit de infectare,
respectarea distanţei sociale , prezenţa persoanelor peste 63 de ani ,etc.);.
9.2Verificarea respectării implimentării cerinţelor Hotărîrilor Comisiei raionale
extraordinare de sănătate publică de către toate instituţiile publice şi private din
teritoriul raionului.
9.3La depistarea unui caz de COVID -19 în instituţie în mod urgent bolnavul se
izolează , se stabilesc contacţii conform protocolului stabilit şi se purcede uigent la
autoizolarea acestuia.

10.IMSP SR Edineţ în persoana directorului d-lui Guţu Anatol:
10.1 Vor instala pe teritoriul spitalului măsuri de carantină cu limitarea accesului
persoanelor străine ;
10.2 Lucrătorii medicali nu vor circula din secţie în secţie , bloc în bloc , etc.;
10.3Pacienţii COVID -19 pozitivi internaţi nu vor părăsi secţiile respective pînă la
finisarea tratamentului.
ll.IMSP CS Edineţ şi CS Cupcini în persoana directorilor d-lui Guţan Oleg şi ri
nei Sontea Lilia :
11.1 Vor asigura efectuarea trierii la intrare în instituţie şi vor monitoriza purtarea
obligatorie şi corectă a măştilor de protecţie atît de către vizitatori cît şi de către
angajaţi;
11.2Dotarea personalului cu echipamentul necesar de protecţie;
11.3La depistarea unui caz de COVID -19 în instituţie în mod urgent bolnavul se
izolează , se stabilesc contacţii conform protocolului stabilit şi se purcede urgent la
autoizolarea acestuia.
11.4La apariţia primelor simptome de COVID -19 la angajaţii tuturor instituţiilor
din teritoriul deservit este necesar de efectuat testarea la COVID —19 .
12.Se interzice strict persoanelor peste 63 ani a se afla în afara domiciliului şi în
spaţii publice fără necesitate stringentă.
13.Hotărârile Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii
pentru autorităţile administraţiei locale, pentru persoanele fizice şi juridice,
indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
H.Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre
constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la
răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
15.Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina
oficială a Consiliului raional Edineţ.
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Vasile Bejenari

