
                                                Program  

de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel raional 

                       

 

                                            Măsuri  restrictive generale:  

1.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari 
de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, 
indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice. 

 1.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului 
şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia: (i) deplasărilor în interes de serviciu, 
atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu 
produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistenţă medicală, ce nu poate fi amînată; (iv) 
deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amînate. 

 1.3. Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracţii şi 
zone de agrement. 

 1.4. Interzicerea desfăşurării activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta localurilor inchise.             

     2. Autorităţile administraţiei publice locale (nivelui  I ), toate persoanele juridice de drept 
public şi de drept privat înregistrate înraion, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de 
organizare, precum şi toţi cetăţenii  raionului şi alte persoane fizice aflate pe teritoriul  raionul 
Șoldănești ,  vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control şi combatere a 
infecţiei COVID-19:  

2.1. respectarea distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor 
când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei distanţe mai mari între persoane sau 
în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public; 

 2.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor; 2.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie; 
2.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li 
se stabileşte regimul respectiv;  

2.5. respectarea măsurilor impuse de autorităţi de către persoanele fizice şi juridice care se află în 
teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină;  

2.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate; 

 2.7. purtarea măştilor în transportul public, spaţiile comerciale şi spaţii publice închise, în 
situaţia în care nu poate fi respectată distanţa socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, 
cât şi nasul. 

 3 Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice din raion vor asigura următoarele măsuri de 
prevenire şi control a infecţiei COVID-19 :  

3.1. realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de 
control a infecţiei CQVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;  

3.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul 
instituţiei/prestatorului; 



 3.3. efectuarea triajului şi monitorizarea zilnică la COVID-19 al 
pacientului/beneficiarului/însoţitorului;  

3.4. organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru; 
3.5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de expunere; 
3.6. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie; 

 3.7. asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor şi organizarea 
măsurilor de curăţare şi dezinfecţie; 

 3.8. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control 
şi combatere a infecţiei cu COVID-19;  

3.9. reevaluarea modului şi a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea 
organizării lucrului de la distanţă (în baza evaluării condiţiilor de activitate a 
instituţiei/prestatorului, grupurilor de risc şi a condiţiilor familiale ale angajatului: comorbidităţi, 
vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.); 

 3.10. organizarea activităţii şi amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire 
conform Anexei nr.2 la Hotărîrea nr. 17 din 23 iunie 2020 a CNESP.  

4. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier 
de persoane în trafic raional și interraional,  cît şi activităţile conexe (gări auto/feroviare, staţii de 
testare auto,etc.,) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a 
infecţiei COVID - 19:  

4.1. asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier şi activităţi conexe, prin: 
(i) echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (ii) dezinfectând (pentru mâini şi suprafeţe); (iii) 
triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii); 

 4.2. ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după necesitate în orele 
de vârf; 

 4.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu 
informarea angajatorului;  

4.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar şi rutier în trafic raional şi 
interraional- proporţional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru 
transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;  

4.5. purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori si pasageri, pe 
parcursul călătoriei;  

4.6. respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din gările feroviare, autogări şi 
mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare rută/cursă efectuată 
la staţia terminus; 

 4.7. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la 5 îmbarcarea la 
cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internaţional, care nu trebuie să 
depăşească 37° grade Celsius. 

 5. Suplimentar prevederilor punctului 2, unităţile comerciale cu amănuntul vor asigura 
respectarea strictă a următoarelor măsuri: 

 5.1. distanţa socială de minim 1 (unu) metru şi acces fluidizat în interior; 



 5.2. triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaţilor;  

5.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor pe durata programului de muncă; 

 5.4. asigurarea personalului cu echipamente de protecţie;  

5.5. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;  

5.6. accesul vizitatorilor cu măşti în spaţiu închis;  

5.7. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc, şi asigurarea 
regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi; 

 5.8. aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate - aerisirea permanentă.  

6. Instituţiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenţei medicale tuturor 
persoanelor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID19, indiferent de statutul 
acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (asigurate/neasigurate). 

7. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai 
mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie 
de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, 
prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). întrunirile nu pot fi 
organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc 
sporit de infecţie. 

 8 .Se admite, organizarea întrunirilor/reunirilor în grup, cu participarea unui număr mai mic de 
50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea 
infecţiei COVID-19, conform Anexei nr. 1 la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei 
naţionale extraordinare de sănătate publică, 

9 Se admite în unităţile de alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de 
persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea 
infecţiei COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică.  

10. Instrucţiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfăşurare a activităţii în 
contextul epidemiologie COVID-19, aprobate prin Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de 
sănătate publică nr. 11-13, nr. 14, nr. 16 - 17, nr. 21, nr. 23-24, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu 
modificările ulterioare, se aplică în continuare. 

 11. Se recomandă Comisiilor electorale de circumscripţie să coordoneze instituţiile/edificiile 
preconizate pentru organizarea scrutinului electoral cu Comisiile teritoriale extraordinare de 
sănătate publică întru asigurarea respectării măsurilor de sănătate publică, prevăzute în Anexă la 
Hotărîrea nr. 24 din 12 august 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.  

12. Se recomandă, după posibilitate, organizarea activităţii birourilor electorale/sectiilor de 
votare în alte institutii/edificii decât instituţiile de învăţământ, reieşind din situaţia 
epidemiologică prin infecţia cu COVID-19 

 


