
COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
RAIONUL LEOVA

Hotărârea nr. 14 din 31 mai 2021

în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările 
ulterioare şi urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, se constată că 
situaţia epidemiologică în raion este favorabilă, fiind determinată în principal de 
tendinţe pozitive de micşorare semnificativă a numărului de infectări cu virusul 
COVID-19,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act din informaţia prezentată de către dna Tatiana Dulgan, medic 
Centrul de Sănătate Publică Hînceşti subdiviziunea Leova, privind situaţia 
epidemiologică COVID-19 în raion.

2. în baza indicatorului de incidenţă cu COVID-19 în r. Leova se stabileşte 
gradul de alertă „Cod galben”, cu menţinerea măsurilor de sănătate publică, 
conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip 
nou (Versiunea 2), în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul 
administrativ (aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a 
CNESP).

3. în continuare, pe întreg teritoriul raionului Leova, rămâne obligatoriu 
pontul măştilor de protecţie în toate spaţiile publice închise, inclusiv, în 
transportul public şi la staţiile de aşteptare. Masca trebuie să acopere atât 
gura, cât şi nasul.

4. Portul măştilor de protecţie nu este obligatoriu în spaţiile publice deschise 
neaglomerate, la aer liber.

5. Măştile de protecţie, purtate corect, sunt obligatorii în cadrul evenimentelor 
publice, în spaţiile deschise în care se formează aglomerări, în cadrul 
întrunirilor cu caracter unic, adunărilor în masă, inclusiv, cu respectarea în 
aceste cazuri a distanţei fizice de minim un metru.

6. Procesul de vaccinare anti-COVID-19, cu orice vaccin disponibil şi aprobat 
pentru utilizare în Republica Moldova, rămâne măsura esenţială de sănătate 
publică recomandată pentru toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani. 
Vaccinarea împotriva infecţiei COVID-19 salvează vieţi, protejează de 
forme critice şi de decese din cauza noului coronavirus, este un act de 
responsabilitate civică pentru combaterea pandemiei şi revenirea la 
normalitate. Vaccinarea este gratuită şi disponibilă pentru toţi doritorii, 
indiferent de viza de reşedinţa sau locul de trai, în toate instituţiile medicale 
de asistenţă medicală primară din raion.

7. Se permite organizarea odihnei şi întremării elevilor în vara anului 2021, cu 
prezenţă fizică a unui număr maxim de 20 elevi în grupă, cu respectarea 
strictă a normelor de sănătate publică, în conformitate cu Instrucţiunea 
privind măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea



activităţii instituţiilor de învăţământ publice şi private, în contextul 
epidemiologie al infecţiei COVID-19, inclusiv şi condiţia imunizării 
obligatorie a personalului antrenat în aceste activităţi. Odihna, recreerea şi 
întremarea copiilor şi adolescenţilor în perioada vacanţei de vară va fi 
organizată în tabăra de o odihnă „Neptun,, din comuna Sărata Nouă.

8. Se permite activitatea unităţilor de alimentaţie publică în regim de lucru 
notificat, cu respectarea Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19 
în activitatea unităţilor de alimentaţie publică.

9. Se admite desfăşurarea evenimentelor festive cu caracter unic în cadrul
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unităţilor de alimentaţie publică, cu ocuparea a cel mult 50% din numărul 
de locuri, prevăzut în Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ, cu 
respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 
şi obligativitatea organizatorilor de a întocmi lista participanţilor, cu 
evidenţa epidemiologică, conform modelului stabilit (nume, prenume, 
IDNP, număr de telefon, e-mail, adresa de la domiciliu). Se recomandă 
desfăşurarea evenimentelor în spaţii deschise.

10. Se interzice în continuare activitatea cluburilor de noapte, activitatea 
discotecilor, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale 
(discobar, club de noapte, etc.).

11. Se sistează efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în pieţele 
comerciale, cu menţinerea portului obligatoriu a măştii de protecţie de către 
angajaţi şi vizitatori.

12. în funcţie de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice măsurile de 
sănătate publică vor fi revizuite.

13., Eliminarea graduală a măsurilor de sănătate publică va depinde de rata de 
vaccinare (asigurarea vaccinărilor în ritm sporit a populaţiei).

14. Se solicită Inspectoratului de Poliţie Leova să continue supravegherea 
respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi 
control a infecţiei COVID-19.

15. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre 
necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei 
COVID -19 şi promovarea campaniei naţionale de imunizare a populaţiei.

16. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre 
constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la 
răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

17. Prezenta Hotărâre intră în " ul emiterii şi se publică pe
pagina web a Consiliului R

Preşedintele Comisiei
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Teritoriale Extraordinare
Nicolae PRITCAN
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de Sănătate Publică 
Secretarul Comisiei Tatiana DULGAN
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