Comisia naţională extraordinară
de sănătate publică
Hotărîre nr. 2 din 24 februarie 2020
Privind situația epidemiologică la infecția
cu Coronavirusul de tip nou, măsurile de prevenire și răspuns
Comisia națională extraordinară de sănătate publică a examinat informația
prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și constată că situația
epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) este tensionată, fapt
determinat de extinderea numărului de cazuri și izbucniri (clustere) în regiunea
europeana, inclusiv Italia.
Actualmente cazuri de boală fiind înregistrate în mai multe țări, inclusiv din Asia,
Oceania, Africa, America și Europa. Către 23.02.2020 la nivel global au fost raportate
78833 cazuri de boală și 2463 cazuri de deces.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun cu autoritățile
naționale competente 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 răspândirii infecției cu COVID-19.
Luînd în considerație evoluția situației epidemiologice prin infecția cu COVID-19
la nivel mondial, măsurile de prevenire a bolii necesită să fie efectuate în continuare cu
asigurarea controlului realizării acestora.
În acest scop, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, măsurile de prevenire
şi răspuns.
2. Se constată gradul de alertă Cod galben la nivel național referitor la situația
epidemiologică prin infecția cu COVID-19, existând risc posibil de declanșare a urgenței
de sănătate publică în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1431 din
29.12.2016.
3. Se va asigura implementarea continuă a deciziilor din hotărârea CNESP din
data de 09.02.2020.
4. Autoritățile naționale responsabile: 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”,
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Administraţia Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, conducătorii gărilor auto cu
rute internaţionale în limitele competenţei vor continua:
a) realizarea măsurilor de prevenire și control conform atribuțiilor specifice în
conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar Internațional;
b) operaționalizarea planului de intervenție în urgențe de sănătate publică în punctele
de trecere a frontierei în cazul persoanelor care revin din zonele/țările afectate;
c) depistarea activă a cazurilor suspecte de boală și asigurarea schimbului zilnic de
informații cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică despre persoanele
suspecte cu infecția COVID-19, identificate în punctele de trecere a frontierei;
d) asigurarea accesului la îngrijire medicală a persoanelor suspecte depistate în
punctele de trecere a frontierei, iar pentru persoanele ce refuză îngrijirea medicală
– informarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
e) efectuarea curățeniei și dereticării umede pentru asigurarea măsurilor de prevenire
și control pentru prevenirea răspândirii bolilor transmisibile.
5. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va recomanda pentru
ambasadele din alte state, inclusiv Italia:
a) Să informeze cetățenii cu privire la situația epidemiologică prin infecția cu
Coronavirusul de tip nou și să respecte măsurile de prevenire pentru toți;
b) Să evite contactul cu persoanele bolnave, să păstreze distanța socială, sa evite
locurile aglomerate;
c) Să se adreseze imediat medicului in caz de semne clinice: febră, tuse, rinoree,
dificultăți de respirație;
d) Să solicite ajutor medical la domiciliul pentru a evita contactul cu alte persoane
sănătoase și să respecte recomandările autorităților locale
e) Să evite călătoriile în cazul că sunt bolnavi, iar daca semnele de boală au apărut
pe perioada călătoriei să informeze reprezentanții autorităților de sănătate din aeroport,
port și însoțitorii de bord ale aeronavelor și navelor maritime.
6. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va continua:
a) monitorizarea situației epidemiologice în lume privind infecția cu
Coronavirusul de tip nou cu consultarea buletinelor epidemiologice a OMS și
informarea operativă a autorităților vizate;
b) supravegherea epidemiologică în baza definițiilor de caz pentru organizarea
măsurilor de prevenire și răspuns;
c) stabilirea diagnosticului de laborator a cazurilor suspecte la îmbolnăvire.
d) va propune la necesitate introducerea, suspendarea sau anularea măsurilor de
izolare şi/sau carantină la nivel național și al unităților administrativ-teritoriale.
7. Agenția Națională pentru Sănătate Publică cu subdiviziunile teritoriale va
asigura:
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a) monitorizarea situației epidemiologice în lume privind infecția cu
Coronavirusul de tip nou cu evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și informarea
operativă a autorităților relevante;
b) acordarea suportului consultativ metodologic instituțiilor medico-sanitare,
precum și altor autorități implicate privind pregătirea și răspunsul la apariția
cazurilor/suspecţiei de boală și implementarea măsurilor de control al infecțiilor;
c) schimbul de informații cu punctele focale în cadrul Regulamentului Sanitar
International;
d) schimbul operativ de informații cu reprezentanții Poliției de Frontieră privind
depistarea persoanelor cu stare febrilă care se întorc din zonele cu cazuri de COVID-19;
e) schimbul operativ de informații cu punctul medical al SRL Avia Invest privind
cazurile suspecte depistate de Poliția de Frontieră și preluate pentru îngrijire medicală;
f) organizarea monitorizării persoanelor contacte cu evidența zilnică a numărului
de persoane de contact, în caz de evoluție nefavorabilă a situației epidemiologice;
g) informarea populației privind situația epidemiologică la infecția cu
Coronavirusul de tip nou și măsurile de protecție cu distribuirea materialelor
informaționale în Punctele de Trecere a Frontierei, oficiile poștale și instituțiile de copii.
8. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră va asigura:
a) screening-ul pentru depistarea precoce și categorisirea persoanelor reieșind din
expunerea la risc pentru cei care sosesc din țările afectate;
b) chestionarea persoanelor care vin din regiunile/orașele unde au fost înregistrate
cazuri de COVID-19 și prezintă simptome respiratorii cu completarea ”Fișei
epidemiologice pentru pasageri și călători”;
c) transmiterea ”Fișelor epidemiologice pentru pasageri și călători” completate către
Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
9. Instituțiile medico-sanitare responsabile de asistența medicală primară,
vor asigura monitorizarea zilnică a persoanelor contacte, izolate la domiciliu
(termometria zilnică, starea de sănătate, etc), managementul cazului clinic și măsurile de
prevenire şi control al infecției.
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 ministrul
Secretarul Comisiei

Ion CHICU
Nicolae FURTUNĂ
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