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/V

In temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările
ulterioare, şi ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice pe plan internaţional,
Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică constată că situaţia epidemiologică la
nivel internaţional se confruntă cu noi provocări.
O variantă nouă SARS-CoV-2, aparţinând liniei Pango B. 1.1.529, cu un număr mare
de mutaţii ale genei S în comparaţie cu virusul original, a fost detectată la începutul lunii
noiembrie 2021 în unele ţări din regiunea de sud a continentului african. La 26 noiembrie
2021, varianta a fost desemnată ca una îngrijorare şi a primit denumirea de Omicron,
conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Varianta Omicron a fost detectată pentru
prima dată în probe colectate pe 11 noiembrie 2021 în Botswana şi pe 14 noiembrie 2021
în Africa de Sud. începând cu 26 noiembrie 2021, cazuri legate de călătorii din ţări sudafricane au fost detectate şi în Belgia, Hong Kong, Israel, Marea Britanie, Germania şi Italia.
Omicron este varianta cu cele mai multe mutaţii detectate de la începutul pandemiei până
în prezent, ceea ce prezintă îngrijorare, deoarece ar putea fi asociată cu o transmisibilitate
mai înaltă şi cu un risc crescut de reinfecţii.
Cu toate acestea, măsurile de prevenire, cum ar fi utilizarea măştilor de protecţie,
urmărirea contacţilor şi distanţarea fizică, sunt considerate şi în continuare eficiente în
controlul şi reducerea transmiterii infecţiei.
In baza datelor disponibile şi a situaţiei la nivel internaţional privind înregistrarea noii
tulpini a virusului SARS-CoV-2, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂŞTE:
1. Se interzice accesul pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a
frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care, în ultimele 14 zile, au călătorit în
Africa de Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia, Eswatini şi Malawi.
2. Cetăţenii Republicii Moldova care traversează frontiera de stat pe sensul de
intrare în Republica Moldova şi care, în ultimele 14 zile, au călătorit în Africa de Sud,
Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia, Eswatini sau Malawi vor completa,
în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria
răspundere de a respecta regimul de carantină de 14 (paisprezece) zile, în locurile declarate
(în cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere
sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau de însoţitor). Regimul de carantină
se va aplica inclusiv pentru cei care au fost vaccinaţi sau care au suportat boala.

3. Persoanele care se află în regim de carantină pot întrerupe acest regim după a 7a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.
4. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va analiza prezenţa în ţările
menţionate în pct. 1 a cetăţenilor Republicii Moldova şi eventuala lor repatriere, după caz.
5. CNESP recomandă cetăţenilor să evite călătoriile în ţările indicate în pct. 1, dar şi
în alte ţări care confirmă cazuri de infectare cu noua tulpină SARS-CoV-2 Omicron.
6. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea
tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
7. Autorităţile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre
ultimele date privitor la varianta de îngrijorare Omicron, prevederile prezentei hotărâri şi
necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive şi a măsurilor de prevenire şi control al
infecţiei COVID-19.
»

8. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii
pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi
juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
9. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta
hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru aplicarea
măsurilor de răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor fizice şi juridice.
10. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice şi organelor cu funcţii de
control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a
măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu domeniile de
competenţă.
11.
Guvernului.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial
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