COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
HOTĂRÂRE
Nr. 36 din 1 mai 2021
În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a
Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de
sănătate publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului
Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei
extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului
acesteia”, în contextul codului roșu de alertă și agravării procesului epidemic al
infecției cu COVID-19 în teritoriul administrat, Comisia extraordinară de sănătate
publică (CESP) a municipiului Chișinău,
HOTĂRĂȘTE:
1. Se solicită Direcției generale asistență socială și sănătate (DGASS) în comun cu
directorii Instituțiilor medico-sanitare publice municipale (IMSP) și coordonare
cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, reorganizarea internă, prin
diminuarea graduală a numărului de paturi COVID-19 în spitalele clinice
municipale, cu efectuarea modificărilor în devizul de cheltuieli al instituţiilor
medicale subordonate. În cazul evoluției epidemiologice negative, secțiile
COVID-19 vor fi reactivate.
2. Se dispune DGASS și managerilor IMSP extinderea prioritară a tratamentului de
reabilitare post-COVID, prin organizarea secțiilor specializate de recuperare în
cadrul spitalelor clinice municipale.
3. În contextul incidenței sporite de infectare cu COVID-19 în municipiul Chișinău,
se solicită Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenției
Naționale de Sănătate Publică demararea etapei a III-a de vaccinare anti-COVIDPagină 1 din 3

19 în municipiu, cu livrarea suplimentară a dozelor de vaccinuri pentru
imunizarea la cerere, cu activarea sistemului de programare prealabilă.
4. Se solicită DGASS, împreună cu instituțiile medicale de Asistență Medicală
Primară (Asociațiile Medicale Teritoriale și Centrele de Sănătate din suburbii),
mobilizarea deplină pentru imunizarea anti-COVID a populației din teritoriul
deservit, în funcție de disponibilitatea vaccinurilor. Totodată, la Centrul
Municipal de Vaccinare va continua imunizarea grupurilor profesionale
organizate.
5. Se permite reluarea activității sălilor de spectacole (teatre și săli de concert) și de
cinema, la o capacitate maximă de 50%, respectând prevederile Instrucțiunii
privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID–19, aplicate în
activitatea instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură, aprobată prin
Hotărârea nr. 31/2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică.
6. Se autorizează organizarea și desfășurarea târgurilor de week-end cu produse
agricole autohtone, în perioada 01.05.2021-30.11.2021, în sectoarele
municipiului Chișinău, conform adreselor de comercializare, stabilite de preturile
de sector, publicate pe site-ul primăriei și preturilor. Unitățile de comerț vor fi
amplasate la o distanță de minim 3 metri una de alta, cu respectarea tuturor
măsurilor de prevenire și diminuare a răspândirii virusului COVID-19.
7. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile de sănătate
publică vor fi revizuite.
8. Direcția relații publice și buget civil a Primăriei municipiului Chișinău va asigura
informarea populației asupra prezentei Hotărâri, precum și restricțiilor impuse
întru respectarea obligatorie a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei
COVID-19.
9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre
constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la
răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
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10.Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina
oficială a Primăriei municipiului Chișinău.
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