La 28 septembrie 2020, Comisia
Națională Extraordinară de Sănătate
Publică („CNESP”) adoptă Hotărârea Nr.
33, care prevede inter alia instituirea,
începând cu 1 octombrie 2020, a stării de
urgență în sănătate publică în unitățile
administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Codul Roșu”, astfel stârnind un val de
nedumeriri.
Ce trebuie să desprindem din conținutul Hotărârii Nr. 33?
Unele din cele mai importante aspecte din Hotărârea Nr. 33:
(1)

prin aceasta se dispune abrogarea, începând cu 1 octombrie 2020, a Hotărârii CNESP Nr. 10 din
15 mai 2020, prin care a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul
Republicii Moldova; și

(2)

a fost delegată către Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică („CESP”) împuternicirea
de a institui măsuri de sănătate publică, în conformitate cu Planul de pregătire și răspuns la infecția
cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, în mod individual pentru fiecare unitate
administrativ-teritorială gestionată. Măsurile de sănătate publică urmează a fi instituite conform
gradului de alertă din teritoriul administrativ gestionat. Gradele de alertă urmează a fi reinvestigate,
și respectiv ajustate după caz de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică o dată la 14 zile.
Ce presupun gradele de alertă și potențialele interdicții?

Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, vine
cu un tabel de măsuri recomandate care urmează a fi, după caz, aprobate de către CESP a fiecărei zone
administrativ-teritoriale conform riscului dedus. Acestea urmează a fi executorii pentru autoritățile
administrației publice centrale/locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de
activitate și forma juridică de organizare, mai completează Planul, iar nerespectarea acestora reprezintă
temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate și poate duce la
sistarea activității acestora.

Care este regimul în municipiul Chișinău?
În cazul mun. Chișinău, a fost aprobată Hotărârea Nr. 23 din 29 septembrie 2020 de către Comisia
Extraordinară de Sănătate Publica a Municipiului Chișinău, prin care pe tot teritoriul municipiului, inter alia:
-

Se transpune spre executare Hotărârea CNESP Nr. 33 din 28 septembrie 2020;
Se ia act de instituirea stării de urgență în sănătatea publică începând cu 1 octombrie 2020,
conform gradului de alertă „Cod Roșu”;
Se reiterează respectarea strictă a măsurilor obligatorii prescrise de prevenire și control a
răspândirii infecției, pe perioada stării de urgență în sănătate publică;
Se ia act de măsurile reiterate de prevenire și control a infecției COVID-19, emise de CNESP
conform Anexei 2, printre care se regăsesc:

1. Măsuri restrictive generale (*în atenția persoanelor fizice):
(i) interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), in grupuri mai mari de 3 persoane;
(ii) interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 ani, în afara domiciliului și în spațiile publice, cu
excepțiile de rigoare;
(iii) interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de
agrement;
(iv) interzicerea desfășurării activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor.
2. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept
public și de drept privat precum și toți cetățenii Republicii Moldova cât și alte persoane fizice aflate pe
teritoriul Republicii Moldova vor asigura respectarea strictă (*în atenția agenților economici):

- respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru;
- respectarea regulilor de igienă a mâinilor și de igienă reparatorie;
- respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește
regimul respectiv;
- respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile
sau instituțiile cu regim de carantină;
- purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spațiile publice închise.
3. Suplimentar, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri
(*în atenția comercianților de produse cu amănuntul):
(i) distanța socială de minim 1 (unu) metru și accesul fluidizat în încăpere;
(ii) triajul zilnic al angajaților;
(iii) monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă;
(iv) asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
(v) asigurarea cu dezinfectante pentru mâini Ia intrare;
(vi) accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
(vii) prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc., și asigurarea
regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
(viii) aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate — aerisirea permanentă.

În continuare se admite, cu un număr mai mic de 50 de persoane și cu respectarea măsurilor de sănătate
publică de rigoare (e.g. întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a
evenimentului, respectarea instrucțiunilor relevante) organizarea:
-

întrunirilor în masă cu caracter unic;
întrunirilor/reunirilor în grup;
evenimentelor festive, cu caracter unic, în unitățile de alimentație publică.
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