INSTRUCȚIUNE CU PRIVIRE LA
PREVENIREA SI CONTROLUL
INFECȚIEI CU COVID-19 			
LA NIVEL LOCAL
I. ACȚIUNI DE ORDIN GENERAL LA NIVEL DE COMUNITATE
1. Crearea echipei locale pentru intervenție (primarul, polițistul de sector, medicul
de familie/lucrător medical) și organizarea măsurilor ce se impun în conformitate
cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55/2020 privind declanșarea
stării de urgență în perioada 17 martie-15 mai 2020 și Hotărârile Comisiei Naționale
Extraordinare de Sănătate Publică nr. 1-9 din februarie-martie 2020.
2. Organizarea activităților de informare a comunității privind măsurile generale de
prevenire a infecției COVID-19 cu utilizarea materialelor informaționale oficiale, inclusiv
plasate pe paginile web: www.msmps.gov.md, www.ansp.md. La necesitate, pentru
consultare se apelează linia verde a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică 0-800-123-00.
3. Interzicerea organizării și desfășurarea oricăror manifestări/măsuri/întruniri în masă cu
participarea unui număr mai mare de 50 persoane.
4. Asigurarea condițiilor pentru respectarea distanței sociale între persoane de minim un
metru, în special la obiectivele de interes public (magazine alimentare, farmacii etc.)
5. Crearea facilităților, asigurarea cu echipamente și preparate dezinfectante pentru
respectarea igienei/dezinfecției mâinilor, curățarea și dezinfecția suprafețelor la
obiectivele de interes public.
6. Organizarea realizării măsurilor de asigurare cu produse alimentare, medicamente și
alte mărfuri vitale pentru populația localității cu respectarea măsurilor de prevenire și
control a infecției COVID -19.

II. ACȚIUNI ORIENTATE CĂTRE GRUPURILE DE RISC ALE POPULAȚIEI
1. Perfectarea și reactualizarea zilnică/la necesitate a listei persoanelor din categoria
A) care necesită autoizolare (numele, prenumele și patronimicul, IDNP, vârsta, adresa,
telefonul de contact) și asigurarea supravegherii persoanelor din categoria B) în baza
datelor furnizate de lucrătorul medical și asistentul social din localitate.
GRUPUL A REPREZINTĂ:
■ persoanele revenite din străinătate în ultimele 14 zile
■ contacții cu bolnavi cu COVID-19 confirmați
■ bolnavii cu infecția COVID-19 (forme ușoare), care se tratează la domiciliu
GRUPUL B REPREZINTĂ PERSOANELE:
■ cu boli cronice (cardio-vasculare, respiratorii, diabet zaharat, tuberculoză, HIV/SIDA)
■ vârstnicii (60 ani și mai mult)

2. Acțiunile primăriei pentru grupele de risc:
GRUPUL A
■ Perfectarea Listelor persoanelor din categoria A) cu transmiterea Listei respective
reprezentantului poliției, pentru verificarea respectării de către acestea a măsurilor
de restricționare impuse.
■ Notificarea în scris a persoanei despre regimul de autoizolare la domiciliu pentru 14
zile (cu evitarea contactului personal).
■ Contactarea zilnică prin telefon a persoanei pentru precizarea și asigurarea
necesităților sociale.
■ Informarea persoanelor despre riscuri, cu distribuirea materialelor informative.
■ Asigurarea protecției persoanei/familiei de atitudinea negativă și stigmă.
■ Monitorizarea respectării regimului de autoizolare la domiciliu.
■ Notificarea organelor de drept despre nerespectarea regimului de autoizolare.
GRUPUL B
■ Informarea personalizată despre necesitatea de a sta acasă (cu evitarea
contactelor personale) pe perioada stării de urgență și părăsirii domiciliului doar în
situații vitale sau in legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.
■ Contactarea zilnică a persoanei pentru precizarea și asigurarea necesităților
sociale.
■ Informarea persoanelor despre riscuri, cu distribuirea materialelor informative.
■ Asigurarea furnizării la domiciliu a produselor alimentare, produselor de primă
necesitate și medicamentelor.
■ Monitorizarea respectării regimului la domiciliu în baza recomandărilor.

III. ACȚIUNILE ÎN CAZUL INSTITUIRII CARANTINEI LA NIVEL LOCAL
1. Carantină se instituie exclusiv în baza deciziei Comisiei teritoriale pentru Situații
Excepționale/Sănătate Publică pentru prevenirea răspândirii infecției COVID-19 în
conformitate cu Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
și include:
■ restricția activităților de circulație ce presupune interzicerea intrării și ieșirii din
zona de carantină, cu excepția asigurării localității cu servicii și bunuri de primă
necesitate;
■ limitarea circulației în zona de carantină;
■ izolarea şi/sau separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi
infectate, dar care nu sunt bolnave.
2. Se va asigura organizarea în comun cu lucrătorul medical a deservirii medicale
urgente pentru locatarii zonei de carantină.
3. Colaborarea și informarea cu regularitate a echipei locale și Comisiei teritoriale pentru
Situații Excepționale/Sănătate Publică privind situația și măsurile realizate.

IV. ACȚIUNILE ÎN CAZUL ÎNREGISTRĂRII UNUI CAZ DE DECES ÎN LOCALITATE
1. Măsuri speciale, inclusiv antiepidemice în caz de înhumare nu se întreprind.
2. Se interzice convocarea masivă a oamenilor pentru procesiunea rituală.
3. Se interzice slujba de pomenire în încăperi. Este permis doar în aer liber.
4. Se interzice organizarea meselor de pomenire.
5. Se interzice luarea de rămas bun prin contact direct.

