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PROCES-VERBAL
Al Comisiei Extraordinare de Sanatate Publica raionala Calarasi
Nr. 3
Din 11.06.2020
Participanți:
Total membri CRESP - 12
Prezenti – 11
Absent – 1 (motivat)
Invitati - 3

Ordinea de zi
A ședinței Comisiei Extraordinare de Sanatate Publica raionala Calarasi
Din 11.06.2020 ora 11:00
1. Cu privire la situația epidemiologica prin Covid-19 in orasul Calarasi.
Raportor:Coritchi Carina, medic epidemiolog

DECIZIA 01/03
Din 11.06.2020
CESP a raionului Calarasi decide:
1. DCSP Ungheni (Calarași) va continua lucrul în focare conform
Regulamentului cu privire la implimentarea algoritmului de supraveghere
epidemiologică a cazului de infectie COVID-19 din 12.03.2020 și a celorlalte
acte normative în vigoare, cu transmiterea informației catre celelalte organe
implicate în combaterea pandemiei.
2. Conducerea SRL ,,Lapmol,, va continua respectarea strictă a masurilor
antiepidemice și va anunta aparitia cazurilor noi de boala din localitatile din
afara raionului Calarasi.
3. Se va forma Comisia Mixtă responsabilă de controlul îndeplinirii masurilor
antiepidemice de către agenții economici . Din comisie vor face parte 3
echipe. Persoanele incluse în comisie sunt:
- Baltaga Alexandru, inspector principal DCSP Ungheni
- Jucov Eugen, inspector in cadrul DCSP Ungheni
- Susarenco Maria, asistenta medicului igienist in cadrul DCSP Ungheni
- Cartoflea Sergiu, sef SP al IP Calarasi
- Tanase Gheorghe, specialist principal al SSP Al IP Calarasi
- Tanase Zinaida, subofiter superior al SP al IP Calarași
- Dubleachin Valeriu, subofiter superior al SP a SSP al IP Calarași
- Badașca Natalia, inspector principal la DRSA
- Gavrilița Ion, inspector principal la DRSA
- Rodideal Vasile, inspector principal la DRSA.
Comisia Mixtă va activa pînă la data de 30 iunie 2020, cu posibilitate de
extindere a termenului de activare.
Grupurile de lucru nominalizate vor monitoriza respectarea executarii în
teritoriu raionului a deciziilor CNESP și a CESP a raionului Calarasi cu
prezentarea informatiei în termenii stabiliti.
4. IP Calarasi , de comun cu serviciul 112 și medicina primară va trimite copiii
din familia XXXX, din s.XXXX spre internare în instituțiile medicale din
capitală, care necesita a fi tratati în stationar conform Ordinului 385 din
09.04.2020 ,,Cu privire la acordarea asistentei medicale persoanelor care
intrunesc criteriile definitiei de caz Covid-19 la etapa de transmitere
comunitara a infectiei,,
5. De atentionat primarii referitor la intensificarea controlului respectarii
regimului de autoizolare de catre persoanele revenite de peste hotare.
6. Primarii localitatilor Paulesti, Tibirica, Calarasi se vor sesiza referitor la
cazurile noi înregistrate în teritoriile gestionate.
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