COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
HOTĂRÂRE
Nr. 11 din 29 iunie 2020
În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a
sănătății publice, HG 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 evoluției pandemiei COVID-19 Comisia Extraordinară de
Sănătate Publică (CESP) a municipiului Chișinău,
HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate
publică nr. 19 din 27 iunie 2020.
2. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura transpunerea
deciziilor în hotărârile adoptate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile
Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova și
Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău.
3. A se lua act de informația din raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică
Chișinău referitor la situația epidemiologică prin SARS-CoV-2, cu atenționarea
asupra creșterii, în continuare, a numărului de cazuri de infectare cu COVID-19 în
mun. Chișinău, urmare a eliminării mai multor restricții.
4. Începând cu 01 iulie 2020 se reiau activităţile economice, cu excepția celor
prevăzute în punctul 4 al Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate
publică nr. 17 din 23 iunie 2020, cu respectarea obligatorie a măsurilor generale
de sănătate publică și speciale stipulate (anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre „Reguli
Generale referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19”) și a „Ghidului
cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 la locul de muncă”
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(anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 17 din 23.06.2020 a Comisiei Naţionale
Extraordinare de Sănătate Publică).
5. Se suspendă, până la 15 iulie 2020, activitatea zonelor de agrement din municipiul
Chișinău incluse în codul CAEM 93.21 și organizarea ceremoniilor (nunti,
cumetrii, omagieri, mese de pomenire etc.) în orice instituție, indiferent de statut,
public sau privat.
6. Până la 15 iulie se interzic următoarele activități:
6.1.activitatea cluburilor de noapte, activitatea discotecilor, incluse în codul
CAEM 56.30 și de dans CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă;
6.2. scăldatul în lacurile cu plajă, inclusiv cele din zonele de agrement din
municipiul Chişinău;
6.3. aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai
mari de 3 persoane;
6.4. aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani în afara
domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă;
6.5. aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive și zone de agrement;
6.6. activitatea centrelor de reabilitare / recuperare balneosanatorială;
6.7. activitatea procesului educațional;
6.8. activitatea taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor;
6.9. organizarea și desfășurarea tuturor activităților / competițiilor municipale cu
caracter cultural și sportiv.
7. Începând cu 01 iulie 2020, centrele comerciale din municipiul Chișinău și unitățile
comerciale specializate din cadrul acestora (cu excepția cinematografelor și
centrelor de agrement amplasate în incinta acestora) vor activa cu program
obișnuit, cu respectarea și monitorizarea strictă a prevederilor de prevenire a
infecției COVID-19.
8. Din 01 iulie 2020, piețele din municipiul Chișinău vor activa, cu program stabilit,
de la 5:00 până la 19:00, inclusiv în zilele de odihnă, cu interzicerea comerţului
ambulant în preajma lor. Zilele de luni vor fi zile sanitare pentru toate piețele din
municipiul Chișinău, indiferent de forma de proprietate.
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9. Se interzice accesul copiilor până la 7 ani în toate piețele din municipiul Chișinău.
Administratorii piețelor vor asigura realizarea acestei prevederi prin controlul
riguros la punctele de intrare.
10.În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19,
măsurile de precauție vor fi revizuite.
11.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.
12.Direcția relații cu publicul a Primăriei municipiului Chișinău va asigura
informarea populației din municipiu asupra restricțiilor impuse și necesitatea
respectării obligatorii a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei cu COVID-19.
13.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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Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 17 din 23.06.2020
a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică
Reguli Generale (IRG) referitor la măsurile de prevenire a infecției
COVID-19
1.
Asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru,
cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai
mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul
public;
2.
Purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale, în spații publice
închise și deschise în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică.
Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
3.
Respectarea regulilor de igienă a mâinilor, utilizarea soluţiilor de dezinfectare
sau spălarea cu apă și săpun;
4.
Respectarea regulilor de igienă respiratorie. Eticheta tusei și strănutului;
5.
Respectarea strictă a regimului de autoizolare;
6.
Monitorizarea individuală a stării de sănătate;
7.
Monitorizarea zilnică a stării de sănătate a angajaților;
8.
Asigurarea triajului la intrarea în spații comerciale, instituții publice și la locul
de muncă, inclusiv termometria;
9.
Asigurarea personalului/angajaților cu echipamente de protecție;
10. Asigurarea cu soluții dezinfectante pentru mâini la intrare în încăperi și la locul
de muncă;
11. Dereticarea umedă și prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor,
utilajelor minimum de 3 (trei) ori pe zi la locul de muncă;
12. Aerisirea / ventilarea spațiilor.
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Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 17 din 23.06.2020
a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Universiatatea de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

GHID PRACTIC

Măsuri-cheie pentru prevenirea infecţiei COVID-19 la locul de muncă

Chişinău, 2020
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Autori: Iurie Pînzaru, Svetlana Gherciu, Raisa Russu-Deleu
Referenţi:
Natalia Caterinciuc-dr. şt. med., şef Direcţie prevenirea şi controlul bolilor transmisibile din cadrul ANSP.
Natalia Silitrari-şef Direcţie promovarea sănătăţii din cadrul ANSP

Prezentul Ghid practic este destinat angajatorilor şi angajaţilor din economia naţională, care prestează
servicii de producere, comercializare a bunurilor şi mărfurilor destinate populaţiei

Examinat la şedinţa Consiliului ştiinţific al Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică (proces verbal nr.3 din
20.03.2020).
Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.315 din 25.03.2020
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) la începutul anului 2020 a declarat infecţia determinată de
coronavirus de tip nou din provincia Hubei, China, drept o urgenţă de sănătate publică la nivel mondial. OMS şi
autorităţile de sănătate publică din toată lumea întreprind acţiuni pentru a controla epidemia cu COVID-19. Toate
autorităţile naţionale, inclusiv companiile şi angajatorii, trebuie să îşi asume un rol pentru limitarea şi localizarea
răspândirii acestei maladii. Din martie 2020, OMS a anunţat pandemie globală de coronavirus.
Răspândirea infecţiei COVID-19
Boala se transmise de la o persoană infectată la o persoană sănătoasă. Coronavirusul de tip nou se dispersează
prin picături de fluid nazal sau din gură în timpul tusei şi strănutului sau la expiraţie. Transmiterea directă a
Coronavirusului este posibilă prin contactul la o distanţă mai mică de un metru între persoane prin inspirarea
picăturilor dispersate la expirare sau tuse/strănut. De asemenea, majoritatea picăturilor cad pe suprafeţele de
lucru şi obiectele din apropiere, cum ar fi mesele, aparatele de telefon, computere, strunguri etc. Astfel, alţi
angajaţi se pot infecta prin simpla atingere a suprafeţelor sau obiectelor contaminate şi apoi atingerea ochilor,
nasului sau gurii cu mâinile murdare.
Cât timp trăieşte virusul?
Viabilitatea Coronavirusului în mediu depinde de mai mulţi factori:
• expunerea la razele solare;
• oscilaţiile de temperatură şi umiditate;
• expunerea la substanţe dezinfectante;
• tipul suprafeţei contaminate.
în unele circumstanţe, capacitatea Coronavirusului de a se menţine pe suprafeţe scade semnificativ în 3 zile.
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1. Asigurarea, menţinerea condiţiilor şi locului de muncă în stare sanitaro-igienică satisfăcătoare se
organizează prin:
• Prelucrarea frecventă a suprafeţelor din mediul ocupaţional, cum ar fi spaţiile de lucru, mânerele uşilor. Pentru
prelucrarea suprafeţelor se folosesc substanţe dezinfectante recomandate pentru acest scop. Substanţele
dezinfectante trebuie să fie folosite în conformitate cu indicaţiile de pe etichetă (timp de expunere şi
modalitatea de utilizare),
• Asigurarea angajaţilor cu şerveţele dezinfectante, astfel încât suprafeţele utilizate în mod obişnuit (de
exemplu, echipamente, tastaturi, butoane, etc.) să poată fi şterse de către personal/angajaţi înainte de utilizare.
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2.

Promovarea igienei respiratorii în cadrul proceselor de muncă:

• Respectarea distanţei de cel puţin 1 metru între angajaţi, în cazul în care procesul tehnologic permite.
Protejarea prin ecran de sticlă a angajaţilor care deservesc direct clienţii. Cel mai bun mod de a reduce riscul
infectării cu Coronavirus constituie respectarea
igienei personale şi igienei de producere.
•Afişarea materialelor informative care
promovează igiena respiratorie,
•Reducerea riscului transmiterii infecţiei în
rândul angajaţilor prin asigurarea utilizării
măştilor medicale de către persoanele la care
apar simptome caracteristice maladiilor
respiratorii acute aflate la serviciu,
•Muncitorul care tuşeşte sau strănută trebuie săşi acopere gura şi nasul cu un şerveţel de unică
folosinţă, care va fi aruncat la coşul de gunoi,
preventiv plasat într-o pungă separată şi ulterior
obligatoriu va fi respectată igiena mâinilor. în caz că nu sunt
disponibile şerveţele de unică folosinţă, persoana trebuie să
tuşească sau să strănute în pliul cotului.

• Asigurarea cu şerveţele de hârtie şi coşuri de gunoi pentru aruncarea în mod igienic a materialelor folosite,
• încurajarea angajaţilor să activeze de la domiciliu dacă tipul de activitate al întreprinderii permite lucrul la
distanţă,
• Raportarea de urgenţă în cazul depistării persoanelor suspecte/bolnave cu infecţia cu Coronavirus de tip nou
la locul de muncă.
3.

Promovarea igienei mâinilor la locul de muncă prin:

• Instalarea dozatoarelor cu săpun lichid şi şervetelor din hârtie,
• Asigurarea accesului nelimitat în încăperi unde pot să se spele pe mâini cu apă curgătoare şi săpun,
• Instalarea şi asigurarea funcţionării dozatoarelor cu dezinfectant pe bază de alcool pentru mâini în locuri
vizibile şi accesibile,
• Afişarea materialelor informative care promovează spălarea corectă a mâinilor (aceste materiale informative
sunt disponibile pe site-ul oficial al ANSP https://ansp.md/index.php/materiale-infonnative-covid-19A.

•

Combinarea mai multor măsuri: promovarea recomandărilor specialiştilor în sănătate ocupaţională cu
comunicarea informaţiei veridice on-line despre igiena corectă a mâinilor.

Măsurile menţionate au costuri reduse şi pot ajuta în prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID-19 la locul
de muncă şi protejarea angajaţilor şi clienţilor.
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4. Elaborarea unui plan de intervenţie şi de asigurarea continuităţii procesului ocupaţional în cazul
înregistrării unui eventual focar la locul de muncă:

• La baza planului trebuie să fie un scenariu prin care activitatea întreprinderii nu suferă perturbări majore ale
procesului de muncă, chiar dacă un număr semnificativ de angajaţi nu vin la muncă, fie din cauza restricţiilor
locale privind deplasările, fie din cauza faptului că s-au îmbolnăvit.
• Informarea angajaţilor cu privire la scenariile de evoluţie a situaţiei, etapele planului şi delegarea sarcinilor.
• Responsabilizarea angajaţilor la autoizolare în cazul în care prezintă simptome ale maladiilor respiratorii
acute (unele corespund infecţiei COVID-19).
• Garantarea că planul abordează consecinţele sociale ale unui caz de COVID- 191a locul de muncă şi asigurarea
accesului la informaţie şi suport.
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică şi Centrele de Sănătate Publică teritoriale vă pot oferi suport şi
îndrumare în elaborarea unui astfel de plan.
9

‘

I 1 li 1l>l‘ir “ 1

1 ‘■ i *

*t fţ

I' 1 I* "•! ' *111

peimlteţiangajator sâ l« ic» a 0r«ffe*lWte pentru a mWffifaa

igte«n«sret t a i b l i « muncă* Munca de fa 4îstsi# vâ va ajuta fateprindkuwt s

5. Măsuri de acţiune în cazul suspiciunii unui sau mai multor cazuri de COVID-19 în rândul
angajaţilor:
• îndeplinirea recomandărilor elaborate de către specialiştii ANSP şi CSP teritoriale cu privire la criteriile de
identificare a muncitorilor expuşi la COVID-19.
• Izolarea temporară a angajatului suspect cu COVID-19 prin îndepărtarea din zona de muncă, cel puţin 2 metri
de la alţi muncitori. Mai potrivit ar fi izolarea într-o încăpere separată bine aerisită.
• Sunaţi 112 în cazul apariţiei semnelor de boală respiratorie (tuse, dificultăţi de respiraţie, febră) pentru ca
persoana suspectă sa fie preluată şi transportată la spital cu ambulanţa. Evitarea contactului direct cu alte
persoane şi atingerea suprafeţelor şi obiectelor până la primirea recomandărilor serviciului de sănătate publică
sau de urgenţă.
• în cazul necesităţii, angajatul utilizează o baie separată, dacă este disponibilă sau este limitat accesul doar
pentru el.
• Monitorizarea persoanelor după vârsta de 63 ani şi care prezintă co-morbidităţi (de ex. diabet zaharat, boli
cardiovasculare şi respiratorii) implică un risc sporit de a suferi complicaţii grave.
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6. Acţiuni întreprinse în cazul în care un angajat este suspect cu COVID-19 şi a fost recent la serviciu:
• In cazul contactării la locul de muncă cu un angajat suspect, sunt obligatorii recomandările autorităţilor
competente. Angajatorul va colabora cu serviciul de sănătate publică.
• ANSP şi CSP teritoriale vor evalua riscurile pentru fiecare situaţie în comun cu inginerul pentru securitatea
şi sănătatea în muncă. Aceştia vor oferi consultaţii cu privire la modul de gestionare a personalului.
• Serviciul de sănătate publică împreună cu asistenţa medicală a întreprinderii ori primară va izola persoana
afectată şi va identifica contacţii.
• Angajatorul trebuie să informeze angajaţii despre eventuala lor expunere la COVID-19 la locul de muncă cu
păstrarea confidenţialităţii.
• Angajaţii, care au contactat cu un lucrător cu COVID-19 confirmat, trebuie să respecte instrucţiuni stricte ce
ţin de acţiunile ulterioare.
• Angajaţii, care au un membru al familiei bolnav la domiciliu cu COVID-19, trebuie să anunţe angajatorul.
IC

Precauţiile simple, planificarea şi acţiunile întreprinse acum vă vor ajuta să vă protejaţi angajaţii şi
întreprinderea.
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Informaţi-vă corect:
Respectaţi în totalitate recomandările specialiştilor şi conformaţi-vă indicaţiilor autorităţilor în situaţie de
pandemie globală COVID -19 pentru a evita panica, a stopa răspândirea infecţiei şi a reveni la normalitate.
Pentru a vă informa corect, accesaţi paginile web şi de socializare a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei
Sociale (www.msmps.gov.md). Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică ('www.ansp.gov.md). inclusiv la
linia verde: O 8 0 0 1 2 3 0 0 şi direct cu medicii de familie
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