COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
HOTĂRÂRE
Nr. 20 din 01.09.2020
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”, urmare a analizei situației epidemiologice actuale, în contextul evoluției
procesului epidemic în Republica Moldova, Comisia Extraordinară de Sănătate
Publică (CESP) a municipiului Chișinău,
HOTĂRĂȘTE:
1. Se atenționează populația și vizitatorii municipiului Chișinău asupra respectării
stricte și obligatorii a măsurilor de sănătate publică pentru controlul și
prevenirea infecției cu noul coronavirus, inclusiv a prescripțiilor de prevenire
individuale și colective aprobate pentru procesul educațional în instituțiile de
învățământ preșcolar și școlar, începând cu data de 01 septembrie 2020.
2. Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, prin intermediul prestatorilor
serviciilor de alimentare, va asigura în perioada 01-30 septembrie 2020
acordarea pachetelor cu produse alimentare în schimbul prânzurilor calde
beneficiarilor serviciilor de alimentare, incluşi în liste de către Direcţiile
teritoriale de asistenţă socială. Prestatorii serviciilor de alimentare vor purta
responsabilitate pentru conţinutul pachetului acordat.
3. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre
necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei
COVID-19.
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4. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea
publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională şi/sau
penală a persoanelor vinovate.
5. Direcția relații cu publicul a Primăriei municipiului Chișinău va asigura
informarea populației din municipiu asupra prevederilor prezentei Hotărâri,
precum și necesitatea respectării obligatorii a măsurilor de prevenire şi control
a infecţiei cu COVID-19.
6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău.

Președinte al Comisiei,
Primar General

Ion CEBAN

Vicepreședinte al Comisiei,
Viceprimar

Angela Cutasevici

Secretar al Comisiei

Tatiana Bucearschi
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