COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Hotărîre nr. 36 din 16 februarie 2021

In temeiul art. 58 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 în raionul Edinet Comisia raională
extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne a fi
nefavorabilă, fiind determinată de creşterea numărului de îmbolnăviri prin infecţia
COVID-19. Incidenţa pentru ultimele 14 zile calculată la 15.02.21 a constituit 333,0
cazuri la 100 mii populaţie (RM -299,0), proporţia de creştere a incidenţei în perioada
de referinţă fiind de 8,4 % comparativ cu prima săptămînă a a.2021, iar rata de
infectare pentru ultimele 14 zile a crescut pînă la 0,9 (RM-1,16).
Conform indicatorilor menţionaţi pe teritoriul r. Edinet este stabilit în continuare
erta (3od 1^oşli iar în scopul sporirii măsurilor aplicate de prevenire şi
control a infecţiei COVID-19, Comisia raională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informaţia prezentată despre evoluţia situaţiei epidemiologice prin infecţia
COVID-19 în r. Edinet şi Hotărîrile Comisiei naţionale de sănătate publică nr. 41 din
13.01.21 privind aprobarea Planului naţional de imunizare aniti COVID-19.
2. Se ia act de prevederile Hotărîrii Comisiei naţionale de sănătate publică nr.42 din
13.01.21.
2.1 Se prelungeşte până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul raionului,
starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie
2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de
revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel
naţional.
2.2 Se menţin măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel
naţional, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei
naţionale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.
2.3 Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor
incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29,
indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de
noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).
3.Se admite, in intervalul orelor 22.00 - 07.00, comercializarea produselor alimentare
la pachet, prin unităţile de alimentaţie publica de orice tip, cu excluderea posibilităţii
de consumare a acestora in incinta/teritoriul unitatii.
l

4.
Se admite desfasurarea activitatilor cu prezenta spectatorilor, in incinta instituţiilo
teatial-concertistice si a caselor de culture la capacitatea de 50% din numărul de locuri, dar
nu mai mult de 250 spectatori, cu respectarea prevederilor Instrucţiunii privind masurile de
prevenire si control a infecţiei COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/actiunilor
culturale in incinta instituţiilor teatral- concertistice si a caselor de cultura, aprobata prin
Hotararea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sanatate
publica.”
5.
Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică
(de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum şi în unităţile de
alimentaţie publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele
comerciale, în intervalul orelor 22.00 - 07.00.
6. Se interzice desfasurarea activitatilor de deservire in unităţile de alimentaţie publica (de
tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum si in unităţile de alimentaţie
publica amplasate in punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele
comerciale, aeroporturi, porturi internaţionale si in punctele internaţionale de trecere a
frontierei de stat, in intervalul orelor 22.00 - 07.00, cu excepţia comercializării produselor
alimentare la pachet, prin unităţile de alimentaţie publica de orice tip, cu excluderea
posibilităţii de consumare a acestora in incinta/teritoriul unitatii.
7. Punctul 10 din Anexa la Hotararea nr. 35 din 27 noiembrie 2021 a Comisiei naţionale
extraordinare de sanatate publica se expune in următoarea redacţie:
Se admite organizarea si desfasurarea evenimentelor festive in unităţile de alimentaţie
publica, cu participarea unui număr mai mic de 20 de inivitati, cu respectarea masurilor de
sanatate publica si a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19 la desfasurarea
evenimentelor festive in unităţile de alimentaţie publica, conform Anexei nr. 1 a Hotaririi
nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sanatate publica, cu
modificările ulterioare.”
8. Punctul 4.4. din Anexa la Hotararea nr. 35 din 27 noiembrie 2021 a Comisiei naţionale
extraordinare de sanatate publica se expune in următoarea redacţie:
9.Se sistează, incepand cu 17 februarie 2021, activitatea centrelor comerciale la nivel
naţional in zilele de sambata si duminica, cu asigurarea funcţionarii in regim normal a
unităţilor de comercializare a produselor alimentare si a produselor farmaceutice, amplasate
in incinta acestora.
10.Se restricţionează, in perioada 17 februarie 2021 - 1 martie 2021 inclusiv, activitatea
pieţelor comerciale, care se va desfasura doar in zilele de marţi, joi si sambata, cu excepţia
pieţelor agricole.
11.Se stabileşte pentru agenţii economici care desfasoara activitati de comert/prestari
servicii in spatii inchise, admiterea concomitenta in spaţiul comercial/de deservire a unui

număr limitat de clienţi, reiesind din normativul de 1 vizitator/4m2 de suprafaţa comerciala
libera (suprafaţa fara echipamente comerciale).
12.Se interzice desfasurarea
cinematografelor.

activitatilor,

cu

prezenta

spectatorilor,

in

incinta

13. Se admite reluarea, din data de 16 februarie 2021, a competiţiilor sportive fără
spectatori, desfăşurate în aer liber şi în spaţii închise de către Federaţiile Sportive Naţionale,
acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, cu respectarea măsurilor de
sănătate publică şi a Instrucţiunii cu privire la măsurile de prevenire şi control al răspândirii
infecţiei COVID-19 aplicate la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive fără
spectatori, în aer liber şi în spaţii închise, conform Anexei nr. 2
14.Se dispune conducătorilor instituţiilor publice şi private stabilirea unui regim flexibil sau
special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea
funcţionalităţii instituţiei şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la
serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de
muncă, să fie asigurată munca la distanţă. Pe perioada desfăşurării activităţii prin muncă la
domiciliu, salariaţii îşi îndeplinesc atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. Angajatorul
este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă
de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.
Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale subordonate
Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competentă (autorităţile
administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în
subordine, precum şi instituţiile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu
capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate
administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza desfăşurarea activităţii în
regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00 şi pauza de masă de la 12.00 până la 12:30,
cu revizuire ulterioară, în funcţie de situaţia epidemiologică.
15.Autorităţile publice locale, primarii localităţilor raionului
15.1 vor convoca Comisia situaţii excepţionale în fiecare localitate cu atenţionarea
administratorilor obiectivelor sociale, agenţii economici, conducătorii confesiunilor
religioase, bisericii, directorii instituţiilor preşcolare şi preuniversitare despre intensificarea
măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
15.2 vor institui echipe locale care vor supraveghea îndeplinirea măsurilor de prevenire şi
control a infecţiei COVID-19 de către persoanele fizice şi juridice din localitate, inclusiv la
obiectivele sociale, unităţile comerciale cu amănuntul, obiectivele de alimentaţie publică,
piaţă, biserică, case de rugăciuni;
15.3 vor intensifica de comun cu autorităţile din domeniul ordinii publice supravegherea
respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al
infecţiei COVID-19 cu sancţionarea persoanelor vinovate;
15.4 Vor supraveghea respectarea strictă a unnătoarelor măsuri de control şi combatere a
infecţiei COVID-19:
- interzicerea aflării în locuri publice în grupuri mai mari de 3 persoane, respectarea
distanţei sociale/fizice de 1 (unu) m este obligatorie, indiferent de numărul de personae
prezente în locurile publice;

- interzicerea aflării persoanelor în vîrstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara
domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia: deplasărilor în
interes de serviciu, atunci cînd activitatea nu poate fi desfaşuratăla la distanţă, deplasărilor
pentru asigurarea cu produse alimentare; deplasarea pentru asistenţă medicală, ce nu poate
fi amînată; deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amînate;
interzicerea aflării pe terenuri dejoacă pentru copii, terenuri sportive, zone de agrement;
- respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
- respectarea regulilor de igienă respiratorie;
- respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora
li se stabileşte regimul respectiv;
- monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
- purtarea măştilor de protecţie în toate spatiile publice (de uz comun) deschise şi închise, în
special în transportul public. Masca trebuie să acopere gura şi nasul;
- respectarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 de către personal şi
călători în transportul public.
16.Autorităţile publice locale, primarii localităţilor, directorii întreprinderilor, instituţiilor,
organizaţiilor, agenţii economici vor asigura:
16.1 intensificarea măsurilor de prevenţie şi control a infecţiei COVID-19 la locul de
muncă;
16.2 monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor (termometria, simptome ale infecţiei
respiratorii-tuse, dificultăţi de respiraţie);
16.3 izolarea temporară a angajaţilor suspecţi la infecţia COVID-19 şi solicitarea asistenţei
medicale urgente, informarea medicului de familie;
16.4 intensificarea regimului de igienizare a suprafeţelor (prelucrarea frecventă la fiecare 2
4 ore ) cu folosirea substanţelor dezinfectante, aerisirea încăperilor
17. Inspectoratul de Poliţie Edinet, Sef Savciuc Dianu va asigura:
17.1 Aprobarea graficului săptămînal a echipelor mobile intersectoriale (IP, CSP, ANSA)
care vor supraveghea şi monitoriza îndeplinirea măsurilor de prevenire a infecţiei COVID19 de către comercianţi şi cumpărători/vizitatori în piaţa din or. Edinet şi or. Cupcini cu
aplicarea măsurilor de rigoare ce se impun în cazul depistării încălcărilor.
17.2 Intensificarea măsurilor de supraveghere şi monitorizarea continuă a respectării de
către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19
la obiectivele sociale, unităţile comerciale cu amănuntul, obiectivele de alimentaţie publică,
alte spaţii publice.
18.Instituţiile medico-sanitare publice şi private „Spitalul Raional Edinet”- dnl Anatolie
Gutu, „Centrul de Sănătate Edinet” -dl Gutan Oleg, „Centrul de Sănătate Cupcini” -dna
Lilia Sontea, „ vor asigura:
18.1 îndreptarea pacienţilor care se află la evidenţa cu boli cronice pentru tratament la
IMSP ”Spitalul Raional Edinet”, precum şi pacienţilor post COVID-19 pentru reabilitare.
18.2 acordarea asistenţei medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiţiei de
caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de
asistentă medicală (asigurate/neasigurate) şi spitalizarea acestora conform documentelor
directive în vigoare;

18.3 realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de
control a infecţiei COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;
18.4 organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor si însoţitorilor în cadrul instituţiei;
18.5 efectuarea triajului şi monitorizarea zilnică la COVID-19 al pacientului,
beneficiarului/însotitorului;
18.6 organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de
lucru;
18.7 asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de
expunere;
18.8 monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie;
18.9 asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor şi
organizarea măsurilor de curăţare si dezinfectie;
18.10organizarea instruirii continuă a personalului la locul de muncă privind măsurile de
prevenire, control si combatere a infecţiei cu COVID-19;
19.Se instituţie Comisia raionala de coordonare a activitatilor de imunizare anti-COVID-19
si se aproba componenta nominala a acestuia, conform Anexei.
19.1 Se pune in sarcina Comisiei conducerea operativa a imunizării la nivel raional, in
conformitate cu prevederile Planului naţional de imunizare anti COVID- 19, aprobat prin
Hotararea nr. 41 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei naţionale extraordinare de sanatate
publica..
19.2 Conducătorilor IMSP SR Edinet Dlui Anatolie Gutu ,IMSP CS Edinet D lui Oleg
Gutan se pune in sarcina:
- Identificarea incapierilor pentru dislocarea punctelor de vaccinare incusiv :
-Punct de vaccinare pentru colaboratorii SR Edinet in incinta Spitalului raional;
-Punct de vaccinare in incinta CS Edinet inclusiv pentru colaboratorii CS Cupcini
- A numi prin ordin pe instituţie persoane care vor fi implicate in vaccinarea Anticovid-19.
A stabili un grafic strict pe familii ,minute, secţii
pentru prezenta la vaccinare a
lucratorilor din instituţiile subordinate si al prezenta la CSP Edinet pentru coordonare.
Obligator in componenta echipei de vaccinare de inclus medic,asistent medical,registrator.
Fiecare punt de vaccinare sa fie conectat la internet si dotat cu calculator pentru
inregistrarea electronica a persoanelor vaccinate.
Dislocatia Punctelor de vaccinare este necesar de coordonat cu CSP Edinet
20. Centrul Sanatate Publica Edinet, va asigura:
planificarea, organizarea, evaluarea si monitorizarea procesului de imunizare anti-COVID19;
20.1 colaborarea cu autoritatile:
Excepţionale Edinet

Inspectoratul

de Politie Edinet,

Direcţia Situaţii

20.2 receptionarea, stocarea si distribuirea vaccinului anti COVID-19, conform repartiţiei
aprobate de Ministerul Sanatatii, Muncii si Protecţiei Sociale cu transportarea acestuia către
instituţiile medicale in condiţiile corespunzătoare instrucţiunii la lotul de vaccin;

20.3 distribuirea dozelor de vaccin, reeiesind din cantitatile disponibile de vaccin,
instituţiilor medico-sanitare publice prestatoare de servicii de asistenta medicala;
20.4 revizuirea recomandărilor naţionale privind procesul de imunizare anti COVID-19;
elaborarea documentelor normative si tehnice pentru asigurarea procesului de vaccinare
anti-COVID-19;
20.5 prezentarea informaţiei la ANSP cu privire la grupurile prioritare si strategiile de
vaccinare, pe baza dovezilor colectate si a indrumarilor globale si regionale disponibile,
conform cadrului valoric;
20.6 comunicarea cu partenerii si mass-media cu privire la procesul de vaccinare COVID19
21. Direcţia Educaţie a CR Edinet - dna Mariana Odobescu, va asigura:
21.1 intensificarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 în instituţiile
preşcolare şi preuniversitare.
21.2 Respectarea prevederilor Instrucţiunii privind măsurile de protecţie care trebuie
aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ publice şi private în
contextul epidemiologie al COVID - 19, aprobată prin Hotărîrea nr. 26 din 21 august 2020
a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
22. Directorii unităţilor comerciale cu amănuntul, obiectivelor de alimentaţie publică vor
asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:
22.1 distanţa socială de minim 1 (unu) metru si acces fluidizat în interior;
22.2 triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaţilor;
22.3 monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor pe durata programului de muncă;
23.4 asigurarea personalului cu echipamente de protecţie;
22.5 asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
22.6 efectuarea obligatorie a termometriei la intrare în unitatea comercială a fiecărui
vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor
despre necesitatea consultării medicului;
22.7 accesul vizitatorilor cu măşti în spaţiu închis;
22.8 prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc. si
asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
22.9 aerisirea frecventă â spaţiului, iar în caz de posibilitate - aerisirea permanentă.
22.10 Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică
(de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor) în intervalul orelor 22.00 - 07.00.
23. Directorul BTA 12 d-1 Vasile Iachim ,persoanele fizice şi persoanele juridice, care
efectuează activităţi de transport rutier de persoane în trafic raional/interraional vor asigura
respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID - 19:
23.1 asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier si activităţi conexe,
prin: (i) echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (ii) dezinfectant (pentru mâini si
suprafeţe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru
(termometria);
23.2 ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după necesitate în
orele de vârf;
23.3 automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu
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informarea angajatorului;
23.4 limitarea numărului de persoane in transportul rutier in trafic raional si interraional la 50% din capacitate, iar in transportul rutier in trafic local si municipal - in limita a 50%
din capacitatea de imbarcare.”
23.5 purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori si
pasageri, pe parcursul călătoriei;
23.6 respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din autogări şi mijloace
de transport public la începutul orelor de lucru, dar si după fiecare rută/cursă efectuată la
staţia terminus;
24. 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 vin™^^
Preşedinte al Comisiei, vicepreşedintele
raionului Edinet
Secretar al Comisiei

Anexa la Hotarirea nr. 36 din 16 februarie 2021 a Comisiei
raionale extraordinare de sanatate publica
Componenta Nominala a Comitetul Raional de coordonare a activitatilor de
imunizare anti -COVID-19
Nr
1.
2.
3.

Nume, prenume

Instituţia

G heorghe Pulbere
A liona Pistriuga
V asile B ejenari

V icepreşedinte raion, preşedinte
S ef Direcţie CSP Edinet-vicepreşedinte
M edic epidem iolog CSP Edinet

4.

M ariana Chisea

5.
6.
7.

G utan Oleg
G utu A natolie
Sontea Lilia

8.

Z aharia A ngela S ef AM P

9.

O stapciuc D ianu

A sistent m edicului epidem iolog CSP Edinet
IS e flM S P CS Edinet
D irector IM SP SR Edinet
S ef IM SP CS Cupcini
S ef A M U Edinet

10.

V italie Vicol

S ef Inspectoratul Politie Edinet
S ef DSE Edinet

