COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ RAIONUL ANENII NOI
or. Anenii Noi Piața 31 August,4 bir.218 tel. 026523143, 026522650,026525720

Hotărârea nr.6
din 03.08.2021

în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a
sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 187) și
Hotărârii nr. 57 din 17 iulie 2021 a Comisiei Naționale
Extraordinare de Sănătate
»
Publică, Comisia raională a analizat evoluția situației epidemiologice și datele de
acoperire vaccinală a populației și constată ca evoluția procesului epidemic atât în
Republica Moldova cât și în raion este nefavorabilă.
Pe parcursul anului 2020 și 7 luni ale anului 2021 în Republica Moldova au fost
înregistrate 259549 cazuri de COVID-19 și 6255 decese. în raion în aceasta
perioadă au fost înregistrate- 5943 cazuri și 188 decese inclusive pe 7 luni ale anului
2021 2895 cazuri și 116 decese. Printre lucrătorii medicali au fost înregistrate 157
cazuri și printer angajații instituțiilor de educație 148 cazuri.
O morbiditate destul de înaltă se înregistrează în localitatea Anenii Noi, Mereni,
Hîrbovățul Vechi.
Comisia menționează, că atât morbiditatea cât și mortalitatea în raion este mai
înaltă de cât media pe țară și media pe raioanele vecine (Caușeni și Ștefan Vodă). în
ultima săptămână pe teritoriul raionului s-a înregistrat o creștere a morbidității de 2
ori față de săptămâna precedentă.
în present în raion se desfășoară etapa a III a procesului de vaccinare împotriva
infecției COVID-19. Până la data de 01.08.2021 raionul Anenii Noi a primit 27666
doze de vaccine anti-COVID-19, distribuite instituțiilor medico sanitare publice
Centrelor de Sănătate autonome și Spitalului Central Raional 22771 doze sau 82,3%.
Prima doză de vaccină a fost administrată la 12532 persoane, ce constituie 16 %,
ambele doze 8000 persoane (63,8%). Acoperirea vaccinală în raion este mai joasă
de cât media pe Republica Moldova (18%). Cel mai jos nivel se înregistrează în
localitățile Cobusca Veche, Cobusca Nouă, Zolotievca, Gura Bâcului, Roșcani,
Ciobanovca, Chirca, Geamăna.
Din luna aprilie pentru diagnosticarea maladiei COVID-19 se utilizează teste
rapide de diagnostic. Au fost utilizate 1850 teste, positive 126, ce constituie 6,8 %.
Totodată la nivelul international
se alertă o creștere
semnificativă a numărului
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de cazuri de infectare cu noile variante ale virusului SARS COV 2. Organizația
Mondială a Sănătății a avertizat despre riscurile induse de răspândire a tulpinelor
Delta și Delta+ , care au fost confirmate deja în aproximativ în 100 de state ale lumii,
inclusive și în Republica Moldova.
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în contextul riscului sporit de import al noilor variante ale virusului SARS
COV-19 precum și de răspândire a acestora pe teritoriul raionului, Comisia
teritorială extraordinară de Sănătate Publică Anenii Noi
Hotărăște
9

1. Se ia act de informația prezentată de dnul A. Coteața

privind evaluarea
situației epidemiologice prin infecția COVID-19 în raion și acoperirea vaccinală a
populației contra acestei infecții.
2. Se instituie în raion începând cu data de 03.08.2021 reieșind din ritmul de
creștere a bolii COVID-19 alerta cu cod verde pe perioada 03-16.08.2021, iar in s.
Gura Bîcului - cod roșu.
3. Se stabilește pentru toate localitățile raionului Anenii Noi, obiectivul nr.l
acoperirea vaccinală a 70% din populația eligibilă către data de 01.09.2021.
4. De la 1 septembrie 2021 se va permite activitatea în regim fizic doar a
intituțiilor de învățământ (inclusiv de educație timpurie) care vor asigura o rată de
vaccinare a angajaților de minim 70%.
5. Conducătorilor instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, agenții economici și
instituțiile din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu
sigur de activitate la locul de muncă, precum și facilitatea și încurajarea activă a
personalului din subordinile pentru vaccinarea împotriva COVID-19.
6. Se instituie, începând cu data de 03 august 2021, următoarele măsuri de
prevenire și control al infecției COVID-19 pentru persoanele/călătorii care revin în
localitățile raionului Anenii Noi din țările/regiunile plasate în zona verde unde rata
cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14
zile raportată la 100 000 locuitori este mai mică sau egală cu 100 și zona roșie va
cuprinde țările/regiunile unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de
îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportată la 100 000 locuitori este
mai mare decât 100, după cum urmează:
6.1.Persoanele care revin din țările clasificate ca zonă verde și zona roșie vor
prezenta obligatoriu rezultatul negative al testului PCR COVID-19 efectuat cel mult
72 ore înaintea îmbarcării, actul confirmativ de vaccinare anti-COVID-19 și
persoanele care dețin un act confirmative de prezență a anticorpilor anti-COVID-19
care va fi valabil pe durata de 90 zile de la data efectuării investigației.
6.2. Persoanele care vin din țările clasificate ca zonă verde și zonă roșie și nu dețin
de:
> Rezultatul negativ al testului PCR COVID-19;
> Actul confirmativ de vaccinare anti-COVID-19;
> Act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 vor fi plasați în
autoizolare/carantină pe o durată de 14 zile și vor completa, în mod obligatoriu,
fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a
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respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în cazul minorilor până la 14 ani,
fița epidemiologică și declarația de propria răspundere vor fi completate și
semnate de reprezentantul legal sau de însoțitor;
6.3. Vor fi plasate în autoizolare/carantină persoanele care prezintă semne clinice
de infecție respiratorie sau stare de febră indiferent de zona din care au sosit.
6.4. Persoanele care se află în regim de autoizolare (carantină), indiferent de zona
din care au sosit, pot întrerupe acest regim după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR
COVID-19, iar rezultatul acestuia este negative.
7. Se admite desfășurarea evenimentelor festive cu caracter unic în cadrul
unităților de alimentație publică autorizare în acest scop, inclusiv nunți, cumătrii, zile
onomastice, etc.) cu ocuparea a cel mult 50% din numărul de locuri în spațiile închise
din cadrul unităților, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control al
infecției COVID-19 și obligația organizatorilor de a întocmi lista participanților, cu
evidența epidemiologică, conform modelului stabilit (nume, prenume, IDNP, număr
de telefon, e-mail, adresa de domiciliu). Se recomandă desfășurarea evenimentelor în
spații deschise.
8. în interiorul unităților de alimentație publică de orice tip se va admite un număr
limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum de 4.0 m2
pentru fiecare persoană cu evitarea formării aglomerațiilor.
9. Pe teritoriul zonelor de agrement se va admite un număr limitat de persoane,
astfel să fie asigurată o suprafață de minimum 4.0 m2 pentru fiecare persoană. Fluxul
de personae va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomerațiilor.
10. Persoanele sunt obligate să poarte măști de protecție în toate spațiile publice
închise, în transportul public și la stațiile de așteptare și în spațiile deschise unde nu
este posibilă respectarea distanței fizice. Masca trebuie să acopere atât gura cât și
nasul.
11. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Anenii Noi vor asigura:
11.1. Verificarea respectării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19
de către persoanele revenite de peste hotare indiferent de zona din care au sosit și au
fost plasate în autoizolare/carantină;
11.2. Monitorizarea activă a persoanelor plasate în tratament la domiciliu și a
contacților;
11.3.Intensificarea măsurilor de control al infecției COVID-19 conform prevederilor
hotărârilor Comisiei naționale și raionale extraordinare de sănătate publică în spațiile
publice închise și deschise, în transportul public, în piețele agricole, centrele
comerciale, zonele de agrement, etc..
12. Reprezentanții Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor din cadrul
ANSA vor asigura intensificarea măsurilor de control al infecției COVID-19 conform
prevederilor hotărârilor Comisiei naționale și raionale extraordinare de sănătate
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publică în piețele agricole, centrele comerciale, zonele de agrement, unitățile
HoReCa, întreprinderile de alimentație publică și comerț, etc.
13. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice din raion și reprezentanții
Centrului de Sănătate Publică Căușeni, pe raionul Anenii Noi din cadrul ANSP vor
asigura:
13.1.Intensificarea procesului de vaccinare anti-COVID-19;
13.2.Organizarea activităților de creștere a vigilenței lucrătorilor medicali privind
răspândirea noilor tulpini ale virusului SARS COV 2 și monitorizarea activă a
persoanelor aflate în autorizare și a contacților;
13.3.Activitatea Centrelor de vaccinare din cadrul instituțiilor medico-sanitare
publice în zilele de odihnă, conform programului stabilit.
14. Hotărârea Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică este executorie
autorităților administrației publice locale de nivelul I-II, pentru persoanele fizice și
juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.
15. Se solicit conducătorilor de instituții, organizații, întreprinderi și agenții
economici să informeze angajații și publicul despre prevederile prezentei hotărâri și
necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și
control al infecției COVID-19.
16. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expune în prezenta hotărâre
constituie pericol pentru sănătate public și va servi drept temei pentru tragerea la
răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
17. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina
oficială a Consiliului raional Anenii Noi.
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