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COMISIA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA

A MLINICIPIULUI CHI$NAU

HorAnAnp

Nr. din "(,f 44 20L0

in temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sdndtdlii

publice, a HG nr. 820/2009 privind Comisia extraordinard de sdndtate publicd qi a
prevederilor Dispoziliei Primarului General a municipiului Chi;indu nr. 215-d din

15.05.2020 cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sdndtate publicd a

municipiutui Chisindu ;i a Regulamentului acesteia, in temeiul Hotdrdrii nr. 26 din 2l
august 2020 a Comisiei Nalionale Extraordinare de SdnState Public6, urmare a analizei

situaJiei epidemiologice actuale, in contextul evoluliei procesului epidemic in Republica

Moldova, Comisia Extraordinar[ de Slndtate Public[ (CESP) a municipiului Chi;indu,

HOTARA$TE:

Se ia act de Nota informativd prezentala de Direcjia municipald pentru proteclia

drepturilor copilului (DMPDC) asupra gradului de preg[tire, in contextul situaliei

epidemiologice prin infeclia cu COVID-19, pentru reluarea activitdtilor cu copiii in

Serviciile de zi pentru copii ale DMPDC: Centrele comunitare pentru copii qi tineri

din mun. Chiqindu; Centrele de reabilitare pentru copii cu dizabiliti4i "Casa

Speranfei" si "Atenfie"; Centrul de zi "Start" pentru persoane cu dizabilitdfi de

intelect; Centrul de reabilitare activd a copiilor qi tinerilor cu handicap fizic; Serviciul

de zipdndla 3 ani (creqa) gi Serviciul de zi pentru copii cu dizabilit[li.

Se reiau activitdlile cu copiii in Serviciile de zi pentru copii din subordinea DMPDC,

incepAnd cu data de 16 noiembrie 2020, in baza avizului pozitiv al Centrului de

Sdnitate Publicd (CSP) Chiqindu qi al Agenliei Najionale pentru Siguranla

Alimentelor (ANSA), cu respectarea normelor igienico-sanitare de prevenire a

infectdrii qi rdspdndirii COVID-19, dupi cum urmeaz6:

- Centrele comunitare pentru copii gi tineri din mun' Chiqin[u

o Sectorul Ciocana: "Convorbitorul", "SperanJa", "Evrica";

o Sectorul centru: "Andrieq", "Dacia", "Elada", "Fantastic", Buburuza",

"Fantastic CeCe-Fel";

r Sectorul Botanica: "Viitorul", "Spafta", "CoSmoS", "Albatros", "Flacdra",

" Odzafit", " Satelit", "Cosmos",
o Sectorul Buiucani: "Eurica", "Yatra";
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o Sectorul Riqcani: "Atlant", "Spartanii", "Florilor", "Atlet", "Speran!a",

"Andrieq".

Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilitdli "Casa Speranfei" (str. Vdrnav 1);

Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilitdJi "Atenfie" (str. I. Botez[torul 1);

Centrul de zi "Start" pentru persoane cu dizabilitl{i de intelect (str. Grenoble

16315);

Centrul de reabilitare activd a copiilor qi tinerilor cu handicap fizic (bd. Traian

23t1);

Centrul municipal de plasament pentru copii de vdrstd fragedd cu serviciile sale

Serviciul de zi pdn6,1a 3 ani (creqa) gi Serviciul de zi pentru copii cu dizabilitF4i

(str. Cuza VodA 2914);

3. Purtarea maqtilor faciale de protecJie (cu acoperirea nasului qi a gurii), in cadrul

Serviciilor menfionate lapct.2 al acestei Hotdr6ri este obligatorie pentru tot personalul

respectivelor.

Pe durata st[rii de urgenfd in s[ndtate publicS, in contextul pandemiei cu COVID-19,

accesul pdrinlilor, a persoanelor terle sau reprezentanJilor acestora, a persoanelor

strdine pe teritoriul qi in incaperile Serviciilor menfionatelapct.2 al acestei Hotdrdri,

este interzis, cu exceplia reprezentanlilor instituliei ierarhic superioare cu drept de

control/ monitorizare.

DMPDC qi managerii Serviciilor menlionate la pct.2 al acestei Hotdrdri vor

monitoriza permanent rezewa de substanfe virucide, a remediilor pentru igiena

personald qi a echipamentelor de protecfie individuald, cu completarea lor dupd caz.

6. Organizarea dezinfecJiei in Serviciile menJionate la pct.2 al acestei Hotdrdri, pe

perioada st[rii de urgen![ in sdnltate publicd se va efectua cu preparate virucide, in

modul indicat in instructiunea de utilizare.

Centrul de Sdndtate Publicd (CSP) Chigindu, structura teritoriald a Agen{iei Nalionale

pentru Siguranja Alimentelor (ANSA) Chiqindu qi DirecJia generalS asistenfd sociald

Ei sdnatate a Consiliului municipal Chiqinau (DGASS) vor acorda, la necesitate,

suportul consultativ-rnetodic DMPDC, in oontextul mdsurilor de prevenire qi eontrol

al infecfiei COVID-19.

Managerii Serviciilor menlionate la pct.2 al acestei Hotdr6ri vor asigura informarea qi

instruirea permanentd a tuturor angajaJilor, a copiilor qi parinlilor, referitor la cerinlele

prevdztte in Hotdrdrile aprobate de Comisia Najionald Extraordinar[ de Sdndtate

Public6, Comisia extraordinard. de sdndtate public[ a municipiului Chi;indu, in

contextul pandemic de COVID-19.
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9. Prczenta Hotdrdre intrd in vigoare din momentul

of,rciald a Primdriei municipiului Chigindu.

emltenl sl se publicd pe pagina

Pre;edinte al Comisiei,
Primar General

Viceprepedinte al Comisiei,
Viceprimar

Secretar al Comisiei

on CEBAN

Angela CUTASEVICI

Boris Gilca
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