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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