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PROCES-VERBAL
Al Comisiei Extraordinare de Sanatate Publica raionala Calarasi
Nr. 2
Din 03.06.2020
Participanți:
Membrii CRESP:
12 – prezenti
Invitati:
5 – prezenti
1 - absent

Ordinea de zi
A ședinței Comisiei Extraordinare de Sanatate Publica raionala Calarasi
Din 03.06.2020 ora 14:00
1. Cu privire la situația epidemiologica prin Covid-19 in orasul Calarasi,
s.Palanca, Bahmut și Raciula și problemele de comunicare și conlucrare între
specialișii instituțiilor medicale.
Raportor:Coritchi Carina, medic epidemiolog
2. Cu privire la masurile indeplinite în vederea combaterii pandemiei în
localitățile vizate.
Raportori: Primarii localitaților Palanca, Bahmut , Raciula, Calarași
3. Cu privire la examinarea problemei organizării asistenței hemotransfuzionale
în perioada starii de urgență în sanatate publică provocată de infectia cu
virusul SARS-CoV-2.
Raportor: Silvia Bobescu, Director IMSP SR Calarasi
4. Note informative :
-Cu privire la focarul de infectie cu Covid- 19 de la SRL ,,Lapmol,,
-Cu privire la 1 caz de deces a bolnavului cu Covid-19 în raion.
Raportor Coritchi Carina, medic epidemiolog

DECIZIA 01/02
Din 03.06.2020
,,cu privire la situatia epidemiologică
prin Covid-19,,
În legătură cu scrisoarea nr.205 din 28 mai 2020 a Șefului SSE Calarași, dl.
Steclari Nicolae, s-a expus situația epidemiologică pe cele 4 localități menționate
(Calarasi, Bahmut, Palanca, Raciula).
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. Primariile vor conlucra cu DCSP Ungheni (Calarași) în luarea deciziilor cu
privire la masurile antiepidemice .
3. Primaria Calarași Va clarifica situatia cu privire la ,,Piata de Rasad,, din oraș
și Va asigura organizarea masurilor antiepidemice.
4. Inspectoratul de Poliție din orașul Calarasi și celelalte organe implicate vor
intensifica masurile de control al respectării regimului sanitaro-antiepidemic
în Piata Agroalimentară.
5. DCSP Ungheni ( Calarași), Va emite o circulară către Primăriile localităților
în care va solicita ajutorul în organizarea transportului donatorilor de singe la
punctul de prelevare conform graficului.
6. Izolarea la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie a contactaților
din focarul de la SRL ,,Lapmol,, cu indicarea masurilor antiepidemice
necesare în focar.

Preşedintele Comisiei Raionale
Extraordinare de Sanatate Publica

Timofte Vasile

