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Comisia raionala extraordinară de sănătate publică 

Hotărîrea 04/01 

Din 16.03.2022 

      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  

se constată că procesul epidemic prin Covid-19 în raionul Călărași se menține la un 

nivel înalt. 

   Rata vaccinării contra Covid-19 rămîne a fi joasă. Pînă în prezent s-au vaccinat 

26 % din populația generală a raionului cu cel puțin o doză, insuficient pentru 

formarea unei pături imune protective la nivelul populației generale. 

   In contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecţiei provocate de 

virusul SARS-CoV-2, potenţialului de transmitere al tulpinii Omicron, Comisia 

Raională Extraordinară de Sănătate Publică 

 

Hotărăște: 

1. Se ia act de informația prezentată. 

2. Se prelungeşte, până la 15 aprilie 2022 inclusiv, starea de urgenţă în sănătate 

publică pe teritoriul raionului Calarasi, cu posibilitatea de revizuire a 

termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice. 

3. Se stabilesc urmatoarele masuri de prevenire și control a infectiei COVID-19 

aplicabile în toate teritoriile administrative ale raionului Călărași: 

3.1. purtarea maștilor de protectie este obligatorie in transportul public, 

institutiile medico-sanitare, institutiile farmaceutice, institutiile de plasament, 

unitatile comerciale cu amanuntul și centrele comerciale; 
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3.2. purtarea maștilor de protectie este recomandata in spatiile publice inchise, 

care nu sunt mentionate la punctul 3.1, in special in zone cu potential de 

aglomerare, precum: spatii de uz comun la locul de munca și studii, sali de 

ședinte, sali de concerte, teatre, cinematografe, intruniri și evenimente publice 

etc.; 

3.3. respectarea regulilor de igiena a mainilor; 

3.4. respectarea regulilor de igiena respiratorie; 

3.5. respectarea regimului de autoizolare, in cazul persoanelor confirmate cu 

infectia SARS-CoV-2, și a regimului de carantina, in cazul contactilor, in 

conformitate cu protocolul clinic national; 

3.6. monitorizarea starii de sanatate și conduita sociala responsabila în cazul 

aparitiei simptomelor de infectii respiratorii. 

4. Accesul apartinatorilor in incinta institutiilor medico-sanitare și institutiilor de 

plasament va fi permis in functie de situatia epidemiologica și conform 

regimului aprobat prin regulamentul intern al institutiei, fiind asigurat accesul 

insotitorilor copiilor de pana la 14 ani și al ingrijitorilor care insotesc persoane 

cu dizabilitati accentuate și severe. 

5.  Conducatorii institutiilor publice și private, indiferent de tipul de activitate, vor 

asigura urmatoarele masuri de prevenire și control al infectiei COVID-19: 

5.1. respectarea masurilor sanitare la locul de munca, precum aerisirea 

spatiilor inchise, igienizarea și dezinfectia suprafetelor; 

     5.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și insotitorilor  in cadrul 

institutiei/prestatorului (dupa caz); 

     5.3. instalarea la intrare in locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant 

pentru maini pe baza de alcool; 

5.4. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafetelor cu care contacteaza 

fizic cumparatorii, vizitatorii, clientii și asigurarea regimului de curatare 

umeda de minimum 3 (trei) ori pe zi; 

5.5. informarea comerciantilor, clientilor și cumparatorilor referitor la masurile 

de sanatate publica pentru prevenirea infectiei COVID-19 prin intermediul 

dispozitivelor audio, daca acestea exista, precum și prin afișarea materialelor 

informative care promoveaza regulile de igiena și de prevenire a infectiei. 

6. Persoanele fizice și persoanele juridice care efectueaza activitati de transport 

feroviar și rutier de persoane in trafic local, urban, interurban, international, 

precum și activitati conexe (gari auto/feroviare, statii de testare auto etc.) vor 

asigura respectarea stricta a masurilor de prevenire și control al infectiei 

COVID-19 prin asigurarea cu echipament de protectie și dezinfectanti (pentru 

maini și suprafete ), afișarea in toate unitatile de transport public a materialelor 

informative care promoveaza regulile de igiena și prevenire a infectiei COVID-



19 și difuzarea regulata prin intermediul sistemelor audio și video instalate in 

unitatile de transport public a mesajelor privind importanta respectarii masurilor 

sanitare in transport public. 

7. Autorităţile administraţiei publice locale, persoanele juridice, indiferent de 

domeniul de activitate şi forma juridică de organizare, vor promova vaccinarea  

angajaţilor (inclusiv doza booster) contra COVID-19 ca cea mai eficientă 

metodă de protecţie şi stopare a răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 şi 

respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi 

controlul infecţiei COVID-19 valabile pe perioada stării de urgenţă. 

8. Începînd cu 16 martie 2022, se abrogă Hotărîrea Comisiei Raionale de Sanatate 

Publică nr 33/01 din 30.09.2021. 

9. Se solicita autoritatilor din domeniul ordinii publice și organelor cu functii de 

control sa continuie supravegherea respectarii de catre persoanele fizice și 

juridice a masurilor de prevenire și control a infectiei COVID-19. 

10. Hotărîrile Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii 

pentru autoritățile administrației publice locale, pentru persoanele fizice și 

juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare. 

11. Nerespectarea prevederilor / măsurilor stabilite de către Comisia Raională 

Extraordinară de Sănătate Publică constituie pericol pentru sănătatea publică și 

va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a 

persoanelor vinovate.  

12. Decizia poate fi atacată conform Codului Administrativ. 

13. Prezenta Hotărîre va intra în vigoare din momentul publicării pe saitul 

Consiliului Raional. 

 

Presedintele CRESP                                                     Vasile TIMOFTE 

Vicepreședintele CRESP                                              Alexandru BALTAGA 
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