Comisia naţională extraordinară
de sănătate publică
Hotărîrea nr. 1 din 2 februarie 2020
Privind situația epidemiologică la infecția
cu Coronavirusul de tip nou, măsurile de prevenire și răspuns
Comisia naţională extraordinară de sănătate publică a examinat informaţia
prezentată de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi constată că situaţia
epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV) este tensionată, fapt
ce a determinat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) să declare la 31 ianuarie 2020
urgenţă de sănătate publică de interes internaţional.
Izbucnirea prin infecția cu Coronavirusul de tip nou a debutat în decembrie 2019
în China, actualmente cazuri de boală fiind înregistrate în 21 țări, inclusiv din Asia,
Oceania, America și Europa. Către 31.01.2020 la nivel global au fost raportate 9836
cazuri de boală confirmate de laborator, inclusiv 17 – la lucrători medicali și 213 decese.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun cu autoritățile
naționale – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Finanțelor, Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal realizează activități
pentru asigurarea capacităților de supraveghere, inclusiv la punctele de trecere a
frontierei, cît și măsuri de pregătire și răspuns în scopul prevenirii importului și
răspîndirii infecției cu 2019-nCoV.
Comisia naţională extraordinară de sănătate publică consideră adecvate măsurile
implementate de ministerele şi serviciile responsabile în scopul prevenirii importului şi
realizării măsurilor de combatere în cazul apariţiei persoanelor suspecte/bolnave cu
infecția 2019-nCoV în teritoriul Republicii Moldova.
Luînd în considerație evoluția situației epidemiologice prin infecția cu 2019-nCoV
la nivel mondial, măsurile de prevenire a bolii necesită să fie efectuate în continuare cu
asigurarea controlului realizării acestora.
În acest scop, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informaţia prezentată de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției
Sociale privind situaţia epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou, măsurile
de prevenire şi răspuns.
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2. Se va realiza în continuare evaluarea riscului pentru sănătate publică cu
atribuirea, la necesitate, a codului de alertă reieșind din situația epidemiologică prin
infecția cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV).
3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor examina în luna
februarie anul curent situaţia epidemiologică privind infecția cu Coronavirusul de tip
nou şi măsurile întreprinse de serviciile teritoriale.
4. Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră),
Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal), Autoritatea Aeronautică Civilă, SRL
„Avia Invest” (Aeroportul Internaţional Chişinău), S.A. Aeroport Handling, Î.S. ”Calea
Ferată din Moldova”, Administraţia Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti,
conducătorii gărilor auto cu rute internaţionale în limitele competenţei vor asigura:
a) sporirea vigilenţei lucrătorilor (Poliţia de Frontieră, Serviciul Vamal, serviciile
de securitate, membrii echipajelor şi însoţitorii de bord a avionului/trenului, personalul
medical, etc.) din punctele de trecere a frontierei de stat pentru depistarea precoce a
posibililor bolnavi;
b) instruirea lucrătorilor, inclusiv din punctele de trecere a frontierei privind
manifestările clinice şi măsurile de izolare a persoanei suspecte/bolnave, regulile de
utilizare/decontaminare a echipamentului personal de protecţie etc.;
c) detectarea persoanelor cu febră, tuse ce călătoresc prin punctul de trecere,
inclusiv Aeroportul Internaţional Chişinău, cu întreprinderea măsurilor de informare
privind necesitarea adresării la medic, izolare sau transferarea către instituția medicală
specializată în dependență de gravitatea stării de sănătate a persoanei și zona geografică
din care revine;
d) operaţionalizarea planului de intervenţie în urgenţe de sănătate publică în
punctele de trecere a frontierei;
e) evaluarea şi suplinirea stocurilor de echipament de protecţie individuală,
medicamente şi preparate biodistructive;
f) informarea călătorilor despre măsurile de prevenire a infecției cu Coronavirusul
de tip nou;
g) monitorizarea situaţiei epidemiologice în lume privind infecția cu
Coronavirusul de tip nou cu consultarea buletinelor epidemiologice editate de OMS;
h) informarea CSP teritorial şi Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre
persoanele suspecte cu infecția cu Coronavirusul de tip nou, identificate în punctele de
trecere a frontierei.
5. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţia de
Investiții (Direcția promovarea turismului) vor asigura informarea:
a) personalului de serviciu cu privire la situaţia epidemiologică prin infecția cu
Coronavirusul de tip nou în lume şi oportunitatea evitării călătoriilor în ţările unde se
înregistrează cazuri de boală;
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b) călătorilor privind riscurile asociate infecției cu Coronavirusul de tip nou, ţările
afectate și măsurile de prevenire a bolii;
c) privind necesitatea adresării la medicul de familie în caz de apariţie a semnelor
de boală la întoarcerea din călătorie, îndeosebi din ţările afectate;
d) CSP teritorial şi Agenției Naţionale pentru Sănătate Publică despre persoanele
contacte sau expuse riscului.
6. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării va asigura:
a) sporirea vigilenţei lucrătorilor medicali din instituţiile subordonate privind
depistarea precoce a posibililor bolnavi;
b) informarea personalului de serviciu, colectivelor instituțiilor de învățămînt cu
privire la situaţia epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou în lume,
măsurile de prevenire a bolii, inclusiv la persoanele sosite la studii din/sau care au vizitat
ţările afectate;
c) evaluarea şi suplinirea stocurilor de echipament de protecţie individuală,
medicamente şi preparate biodistructive;
d) evaluarea stării blocurilor sanitare din instituțiile subordonate și dotarea
acestora conform normelor sanitare în vigoare;
e)
evaluarea, în comun cu Ministerul Finanțelor, a costurilor pentru
alimentația elevilor în vederea îmbunătățirii calității acesteia.
f) prezentarea propunerilor, în comun cu Ministerul Finanțelor, privind asigurarea
alimentației, inclusiv cu fructe, a tuturor elevilor ciclului primar și gimnazial.
7. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale va asigura:
a) monitorizarea situaţiei epidemiologice în lume privind infecția cu
Coronavirusul de tip nou cu consultarea buletinelor epidemiologice a OMS şi
informarea operativă a autorităţilor vizate;
b) sporirea vigilenţei lucrătorilor medicali pentru depistarea precoce a posibililor
bolnavi;
c) instruirea lucrătorilor medicali pentru reactualizarea cunoştinţelor în domeniul
manifestărilor clinice, diagnosticului şi măsurilor de limitare şi control al infecţiei;
d) evaluarea şi suplinirea stocurilor de echipament de protecţie individuală,
medicamente şi preparate biodistructive;
e) supravegherea epidemiologică în baza definiţiilor de caz pentru organizarea
măsurilor de prevenire şi răspuns;
f) conlucrarea cu autorităţile nominalizate în scopul prevenirii importului şi
răspîndirii în teritoriul ţării a infecției cu Coronavirusul de tip nou;
g) actualizarea Planului de pregătire și răspuns a sectorului sănătății la urgențele
de sănătate publică și situații excepționale în contextul evoluției situației;
h) reactualizarea Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului
Sanitar Internaţional în Republica Moldova, aprobat prin HG 475 din 26.03.2008.
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8. Compania Națională de asigurări în Medicină, la necesitate, va identifica şi
mobiliza surse financiare pentru asigurarea necesităţilor de dispozitive medicale,
echipament de protecţie şi obiecte de îngrijire a bolnavilor destinate prevenirii
răspîndirii şi tratamentului pacienţilor cu infecția cu Coronavirusul de tip nou.
9. Agenția Naţională pentru Sănătate Publică cu subdiviziunile teritoriale va
asigura:
a) monitorizarea situaţiei epidemiologice în lume privind infecția cu
Coronavirusul de tip nou cu evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică şi informarea
operativă a autorităţilor relevante;
b) acordarea suportului consultativ metodologic instituţiilor medico-sanitare,
precum şi altor autorităţi implicate privind pregătirea şi răspunsul la apariţia
cazurilor/suspecţiei de boală şi implementarea măsurilor de control al infecţiilor;
c) acordarea suportului consultativ metodologic IMSP Spitalului Clinic de Boli
infecţioase „Toma Ciorba” și altor instituții medico-sanitare responsabile de internarea
persoanelor cu infecții acute a căilor respiratorii, privind implementarea măsurilor de
control al infecţiilor şi izolarea persoanelor suspecte/bolnave cu infecția cu
Coronavirusul de tip nou;
d) evaluarea gradului de pregătire şi răspuns a instituţiilor medico-sanitare din
teritoriul deservit cu propunerea măsurilor de rigoare la necesitate;
e) actualizarea şi asigurarea mecanismului şi procedeelor de transportare a
probelor pentru investigare în laboratoarele de referinţă ale OMS;
f) asigurarea schimbului de informaţii cu punctele focale în cadrul
Regulamentului Sanitar Internaţional;
g) informarea populaţiei privind situaţia epidemiologică la infecția cu
Coronavirusul de tip nou și măsurile de protecţie.
10. Ministerul Finanțelor va intensifica activitățile în domeniul monitorizării
prețurilor la medicamente și consumabile în scopul prevenirii și neadmiterii creșterii
acestora odată cu sporirea cererii la medicamente și consumabile legate de infecția cu
Coronavirusul de tip nou.
11. Instituțiile medico-sanitare responsabile de internarea persoanelor cu
infecții acute a căilor respiratorii, vor asigura:
a) evaluarea necesităţilor şi actualizarea stocurilor de echipament de protecţie
individuală, medicamente şi preparate biodistructive;
b) identificarea şi dotarea unui spațiu separat destinat pentru izolarea şi
tratamentul eventualelor bolnavi;
c) instruirea lucrătorilor medicali pentru reactualizarea cunoştinţelor în domeniul
manifestărilor clinice, diagnosticului şi măsurilor primare de limitare şi control al
infecţiei.
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12. Viceprim-ministru pentru reintegrare, dl Alexandru FLENCHEA de
comun cu Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale va asigura convocarea
ședinței grupului de experți pentru coordonarea măsurilor de prevenire și control privind
infecția cu Coronavirusul de tip nou pe ambele maluri ale răului Nistru.
13. Instituţia Publică Compania Teleradio-Moldova şi alte instituţii media vor
asigura realizarea şi difuzarea materialelor informative privind situaţia epidemiologică
cu referire la infecția cu Coronavirusul de tip nou şi măsurile de prevenire.
NOTĂ: Vezi pct.44 din Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova.
„Termenele prevăzute în Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate
publică nr. 1-9/2020, precum și în Dispozițiile nr.1-3/2020 ale Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova, se prelungesc, pe toată durata stării de urgentă,
conform anexei la Dispoziția nr.4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova”.
Preşedintele Comisiei,
Prim-ministru al Republicii Moldova
Vicepreședintele Comisiei,
ministru al sănătății, muncii și
protecției sociale
Secretarul Comisiei,
director al Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică

Ion CHICU

Viorica DUMBRĂVEANU

Nicolae FURTUNĂ
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