coMrsrA EXTRAoRDTNAnA on sANArnrn pueltcA
A MUNrcrpruLUr cnrgrNAu

HorAnAnr
Nr. 22 din 28.09.2020

in temeiul art.58 din Legea nr. 1012009 privind supravegherea de stat a sdndtdlii
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr.67, art. 183), cu modificdrile ulterioare, a
Hot6rArii de Guvem nr. 820 din 14.12.2009 ,,Privind Comisia extraordinard de
sdndtate public6" Ei a prevederilor Dispoziliei Primarului General a municipiului
Chiqindu cu
215-d din 15.05.2020 ,,Cu privire
aprobarea Comisiei
extraordinare de sdndtate publicd a municipiului Chiqindu Ei a Regulamentului
acesteia", urlnare a analizei situaliei epidemiologice actuale, in contextul evoluliei

ff.

la

procesului epidemic in Republica Moldova, Comisia extraordinard de sdnitate
publicd (CESP) a municipiului Chigindu,

HOTARAgTE:
1. Se transpune spre executare in mun. Chiqindu Hotdrdrile Comisiei nalionale
extraordinare de sdndtate publica (CNESP) nr. 3 1 qi 32 din 24 septembrie 2020.

2. Comisiile teritoriale extraordinare de sdndtate publici din mun. Chisindu vorr
asigura transpunerea qi executarea deciziilor in hotdr6rile adoptate, aducdndu-le irr
concordanld cu Hotdrdrile CNESP a Republicii Moldova gi CESP a mun. Chiqinau.

3. Se admite organizarea qi desfE$urarea in aer liber a expoziliilor, festivalurilor gi
tirgurilor agricole specializate cu respectarea mdsurilor de sdndtate publicii
stipulate in Instruc]iunea privind mdsurile de prevenire qi control a infec{ie:i
COVID-I9, aplicate la organizarea evenimentelor qi acliunilor culturale in aer
liber, aprobate prin Hotdrdrea nr. 29 din 7 septembrie a Comisiei na{ionale:
extraordinare de sdndtate publicd Ei Hotdrdrii nr. 2I din 14.09.2020 a ComisieiL
extarordinare de sdndtate publicd a mun. Chiqindu.

4. Se admite

desfrqurarea activitdlilor, cu prezen\a spectatorilor, in incintar
instituliilor teatral-concertistice gi a caselor de culturi cu respectarea prevederilor
Instrucliunii privind mdsurile de prevenire qi control a infecJiei COVID - 19,
aplicate la organizarea evenimentelorlac\iunilor culturale in incinta instituliilor

teatral-concertistice qi a caselor de culturd,, prezentatd

in Anexl nr. 1 Ia prezenta

Hotirdre.
5. Se iaact de punerea in aplicare aPlanului de pregdtire gi rdspuns la infeclia cr.r
Coronavirus de tip nou (COVID-I9) - Versiunea 2, aprobat prin HotdrArea nr. 3t)
din 11 septembrie 2020 a CNESP qi Hotdrdrii nr. 2l din 14.09.2020 a CESP
Chiqindu, elaborat in baza recomandbrilor Organiza\iei Mondiale a Sdndtdlii, ra
strategiilor de evaluare gi management al riscului, in scopul asiguririi eficienlei gi
flexibilitalii mdsurilor de sdndtate public5 gi sociale aplicate.

6. Comisiile teritoriale extraordinare de sdndtate publicd vor institui mdsurile dtl
sdndtate publicd conform Planului de pregdtire gi rispuns la infeclia cll
Coronavirus de tip nou (COVID- 19) - Versiunea 2, in corespundere cu gradul de
alertd din teritoriul admini strativ sestionat.
Nivelul de risc de transmitere al virusului SARS-CoY-2 atribuit ca,,foarte inalt"
unei unitaJi administrativ-teritoriale, corespunzdtor gradului de alertd,,Cod roqu",
7.

constituie temei pentru instituirea de cdtre CNESP Ei, dupd caz, de CESP a mun.
Chiqindu, a stdrii de urgenld in sdndtate publicd la nivel teritorial pentru unitatea
administrativ-teritorial 5 respectivi.

8. Conform solicitdrii Direcliei Generale Educafie, Tineret qi Sport a Consiliului
municipal Chiqindu nr. 0I-1712408 din 24.09.2020 se permite desfaqurarea
Festivitdfii dedicate Zilei Profesionale alucrdtorului din inv[fdmdnt, cu un numtu:
de 100 (una sutd) persoane,Iadata de 04 octombrie 2020, ora 11:00 - eveniment
care se va desfiqura in spaJiu deschis, la aer liber, cu r€spectarea strictd a m[surilor
prescrise de prevenlie a infecjiei cu noul coronavirus (purtarea mdgtilor de:
proteclie, pdstrarea distanlei intre persoane de minim 1,5 m, igienizarea mdinilor
cu dezinfectant).

9. Se solicitd autoritdlilor din domeniul ordinii publice din municipiul Chigindu.,
Centrului de Sdndtate Publicd, comisiilor intersectoariale Ei altor organe)
competente sd supravegheze strict respectarea de cdtre persoanele frzice gi juridice:
a mdsurilor de prevenire qi control a infec{iei COVID-l9.

10. Hotdrdrile Comisiei extraordinare de sdndtate publicd a mun. Chigindu sunl:
executorii pentru autorit[1ile administraliei publice locale, pentru persoanele fizice,
qi juridice din municipiu, indiferent de domeniul de activitate gi forma juridicd de,
otganizare.
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1' Nerespectarea mdsurilor de sdndtate publicd constituie pericol pentru
sdndtatea
publica qi va servi temei pentru tragere la rdspundere contravenfionald qi/sau
penald a persoanelor vinovate.
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12. Diteclia relafii cu publicul a Primdriei mun. Chiqindu va asigura informareia

populaliei din municipiu asupra prevederilor prezentei Hotdrdri, precum
;i
necesitatea respectdrii obligatorii a mdsurilor de prevenire qi control a infecliei

cr-r

COVID.19.

13' Ptezenta Hotdr6re intrd in vigoare din momentul emiterii gi se publicb pe
pagina web oficial6,aPrimdriei mun. Chipindu.

Pregedinte al Comisiei,
Primar General

t-:-P

-t

lon CEBAN

Vicepreqedinte al Comisiei,

Viceprimar
Secretar al Comisiei

Direcfia generali
asistenfi sociali qi sinitate
qef

Angela Cutasevici

_-=b

a Bucearschi

Anexa nr. 1'
la Hotărârea nr. 22 din 28.09.2020
a Comisiei extraordinare pentru sănătate publică a mun. Chişinău
Instrucţiune privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19,
aplicate la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta
instituţiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură
(aprobate de Comisia naţională extraordinară pentru sănătate publică,
Hotărârea nr. 31 din 24.09.2020)
I. În scopul protejării sănătăJii publice precum şi a personalului angajat, întru
evitarea îmbolnăvirii şi limitarea răspândirii infecJiei cu COVID-19, sunt
stabilite măsuri de prevenJie obligatorii la organizarea evenimentelor/acţiunilor
culturale în incinta instituJiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură:
1. Administraţia instituţiei care organizează şi coordonează fiecare eveniment este
responsabilă de verificarea modalităţii de implementare a acestor măsuri
obligatorii, în vederea reducerii riscului de infecţie.
2. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în incinta instituţiilor teatral
concertistice şi a caselor de cultură este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea
maximă a spaţiului unde are loc evenimentul cultural, cu respectarea poziţionării
scaunelor ocupate: a câte 2 locuri libere între acestea pe fiecare rând şi a câte 1 loc
liber pe rândurile faţă/spate.
3. În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în infecţia cu COVID-19, de
particularităţile locale, Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică pot
decide restricţionarea sau închiderea activităţilor instituţiilor de spectacole şi/sau
concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă.
4. Activitatea instituţiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură va fi reluată în
baza deciziei fondatorului, doar dacă corespunde cerinţelor „Instrucţiunii privind
măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicate la organizarea
evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta instituţiilor teatral-concertistice şi a
caselor de cultură".
5. Asumarea riscurilor ce pot avea loc în urma participării la un eveniment se
evaluează de către administraţia instituţiei în cauză.
6. Demarcarea cu benzi vizibile pentru asigurarea traseelor prestabilite la intrare,
deplasare pe teritoriul şi în interiorul instituţiei teatral-concertistice şi caselor de
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culturd qi de pdrdsire a instituliei, respectarea distan{ei intre persoane (spectator,
personal etc.) de cel puJin 1,5 metri pe parcursul prezenlei in
institulii.

'

Organizarea fluxurilor de persoane la intrarea/iegirea din localielcasa de bilete
pnn marcaje care si indice distanla regulamentard de 1,5 metri intre persoane.
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8. Se recomandd' vdnzarea biletelor on-line gi se va evita ruperea sau

atingerera

biletelor.

9.

Angaja\tilotganizatorii/publicul vor purta obligatoriu mascd pe toatd duratil

evenimentului, masca trebuie sd acopere atdt gtJra, c6t gi nasul.
10. Promovarea mdsurilor de igiend individualb; menlionlri repetate pentru
mdsuri
de siguranJd; igienizarea frecventd" a mdinilor gi evitarea atingerii fepi cu mAinil<:

neigienizate.
11. Plasarea,Ia loc vizibil, a anunlurilor scrise privind regulile de distan!are
fizicit
qi cele de acces in cadrul delimitat aferent evenimentului.

12. Desemnarea, prin ordinul conducdtorului instituliei, a unei persoane
instruite:
care va efectua triajul epidemiologie zilnic a personalului qi a publicului
la intrarear
in institulie. Triajul include: analiza privind starea de s[nitate referitor la.
simptomatologia COVID-19 qi la infec{ii respiratorii acute. Mdsurarea temperaturii
echipei de organizare) echipei artistice qi a publicului cu termometru noncontact.
Persoanele care refuz6, si le fie verificatd temp eratura nu vor avea acces la
eveniment. Nu se va permite accesul persoanelor cu simptomatice (tuse, strdnut,
rinoree, febrd, stare generald modificatd) qi a celor care inreg istreazd, temperatura
mai mare de 37,0"C.
13.

in cazul in care angaja\iilorganizatorii evenimentului au fost in contact cu un

caz suspect sau confirmat de infeclie cu COVID-19 se vor izolala domiciliu qi vor
anunla administralia instituliei si medicul de familie.

14. Dezinfectarea qi curdlarea spaliilor qi a echipamentelor cu produse biocide
avizate (Registru NaJional al Produselor Biocide, disponibil pe pagina web a
ANSP: https:llansp.md/index.php/registru-national-al-produselor-biodistructive):

75. Dezinfectarea echipamentului tehnic, astfel inc6t procedura de curd{are gi
igienizate a acestora, sd nu afecteze calitatea qi proprietdlile materialelor gi
echipamentelor.
16. Se va evita contactul apropiat intre artigti qi public.

17. Se intetzice consumul de produse alimentare gi biuturi alcoolice in cadrul
evenimentelor/acliunilor culturale; pot fi utilizate doar recipiente pentru lichide,
inchise, pentru consum individual.
18. Se interzice reutilizarea pliantelor, broqurilor gi altor materiale informative in
format fizic.
19.Dezinfectarea tuturor scaunelor, dupd gi/sau inaintea fiecdrui eveniment, a sdlii
de spectacole, a toaletelor, holurilor gi spaliilor in care are acces publicul.

20. Asigurarea cu personal de curSlenie, instruit profesional, intr-un numdr
suficient.

21. Asigurarea cu personal de suport pentru evitarea aglomeraliilor in timpul
evenimentului, in sald, dar qi pe holuri.

22. Scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic sd
desfrgoare in condilii de siguranli qi distanlarea social[ sd poatd fi respectatd.

se

23. Yor fi asigurate intrdri gi iegiri separate inldin sala evenimentului, intrarea
publicului in sa15 urmdnd a fi efectuati incepdnd cu rAndurile cele mai indepdrtate
de intrare gi finalizdnd cu rdndurile cele mai apropiate de intrare. Iegirea publicului
la finalul evenimentului va fi efectuatd in mod invers, incepdnd cu locurile cele
mai apropiate de ieqire gi finalizdnd cu cele mai indepdrtate.

24. Informarea qi instruirea angaja[ilor cu privire la riscurile de infectare gi de
rdspdndire a virusului, cu privire la misurile de proteclie gi la regulile de distanJare
socialS si protecJia sdndtdlii.

25. Plasarea de solulii dezinfectante la intrarea in institulie gi la intrarea in sald de
spectacol pentru persoanele care participd la eveniment.

26. Angajalilor li se va asigura echipamentul de proteclie necesar (mascd, mdnugi
dupd caz).

27. Angajalilor

li

se va asigura condilii pentru efectuarea frecventd a igienei
mdinilor (cu apd gi sipun sau dezinfectant avizat pe bazd de alcool), se va evita
atingerea felei cu mdinile neigienizate.
28. Asigurarea funclionalitdlii sistemelor de ventilalie gi dezinfectarea acestora. in

cantl utilizdrti climatizoarelor, asigurarea igienizdrii lor in fiecare zi

qi

aprovizionarea acestora cu filtre bacteriene gi asigurarea ventilarii cu aport sporit
de aer de 50-100%.

29. Dezinfectarea toaletelor cu substanJe biocide avizate. inainte qi
dupa fiecar,e

proieclielspectacol qi/sau la fiecare 4 ore.

30. Asigurarea pennanentd a substanlelor qi materialelor de curSlenieligienizart=
necesare in institufie (sdpun lichid, h6rtie igienicd, prosoape de h6rtie de unicii
folosinfa sau uscdtoare pentru mdini, antiseptic pe bazd de alcool -70% qi
dispensere, dezinfectan\i pentru suprafe{e gi pardoseli, mopuri diferite pentru bait:
gi celelalte incdperi, detergenli pentru curd[area chiuvetelor, lavete).
31. Curtea instituliei teatral-concertistice gi a casei de culturd trebuie mituratd gi
sp6latd zilnic cu jeturi de apd,, di4rinea{a gi inaintea inceperii spectacolelor. Spaliut
verde ingrijit, iarba tunsd periodic pentru a preveni posibilele afectbri de tip alergic:
ale sistemului respirator al angaja\ilor gi al publicului.

II. Mdsuri referitoare Ia prestaliile artistice:
1. Accesul qi evacuarea echipelor de organizare, lucrdtorilor qi artigtilor se vor
realiza prin intriri separate decAt cele pentru spectatori la intervale orare diferite.

2. Asigurarea dezinfectdrii regulate a microfoanelor, instrumentelor, cdqtilor

qi

altor echipamente pe care le folosesc artigtii.

3. Dacd scena se situeazd la acelagi nivel cu spectatorii, distanJa intre artiqti gi
public va fi de cel pulin 3 metri. Dacd scena este mai sus decdt spectatorii, distanla
minimd va fi de 4 metri.
4. scena va fi marcatd pentru a facilita distanlarea dintre artiqti.
5. Toate mdsurile de preven{ie vor

fi respectate in timpul repetiliilor

gi probelor.

6. Machiajul qi coafura se vor efectua cu respectarearegulilor generale: menlinerea

distanlei ftzice, limitarea contactului fizic apropiat, igienizarea mdinilor gi
dezinfec\ia suprafelelor inainte gi dupd qedinla de machiajlcoafor, portul
obligatoriu al mdqtii care trebuie sd acopere atdt gura, cdt gi nasul de cdtre toli cei
implicaJi in proces, masca va fi schimbatd la fiecare 2-3 ore.
7. Asistenla la echiparelimbrdcare va
8. Vestiarele vor

fi limitatd la minimum posibil.

fi dezinfectate gi aerisite ori de cdte ori

este nevoie.

9. Se va limita prezen\a pe sceni, la repetiliii etc., a persoanelor aflate in grupele de
risc (persoane cu vArsta de peste 65 ani sau/qi cu boli cronice asociate).

10. Durata unui eveniment cultural nu va depdqi I20 de minute,

iar

aerisirea/ventilarea adecvatd, a sllii se fa efectua atdtinainte cdt gi dupd eveniment.
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