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Notă Informativă 

 

   Prin prezentă, Direcția Centrul de Sănătate Publică Ungheni ( Călărași) din 

cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Vă aduce la cunoștință că 

situția epidemiologică prin Covid-19 este foarte gravă în satul Sadova, raionul 

Călărași. La moment sunt inregistrate 51 cauri noi de Covid (ultimele 14 zile, 

perioada 16.03-30.03) ceea ce reprezintă 2% din totalul populației, în condițiile 

în care la 10 % se instituie stare de carantină pe localitate, totodata reprezinta 

2012 cazuri la 100000 populatie, ceea ce depaseste pragul in care declaram cod 

rosu de alerta de 20 ori. 

  In contextul dat, CSP Călărași vine cu următoarele propuneri: 

1. A sista activitatea grădiniței  

2. A trece în regim online activitatea gimnaziului Sadova 

3. A sista activitatea agentilor economici care nu presteaza servicii vitale 

populației  

4. A minimiza serviciile prestate de instituțiile de importanță vitală, fiind 

inclusi in munca doar angajatii indispensabili ( OMF Sadova, primăria, 

farmacia, statiile PECO s.a.) 

5. Magazinele alimentare vor funcționa în regim redus, pînă la ora 17:00. 
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6. Biserica și alte obiective de cult vor petrece slujbele fără prezența 

enoriașilor 

7. APL va supraveghea desfășurarea înmormîntărilor pentru a preveni 

adunări masive de oameni (în special persoane trecute de 63 ani) și care 

nu respectă măsuri de prevenire a Covid-19. 

8. Alte evenimente (nunți, cumătrii, onomastici ș.a.) sunt interzise. 

9. Toate instituțiile publice sau private care acordă anumite servicii 

populației vor revedea încă o dată să fie asigurați cu dezinfectant, măști 

și alte mijloace și metode de profilaxie a Covid19 conform Hotărîrilor 

Comisiei Nationale Extraordinare de sănătate publică care sunt în 

vigoare. 

10.  Se interzice aflarea în spatiul public a locuitorilor ( cu exceptia 

necesitatilor vitale, deplasare la/de la serviciu) în perioada 21:00-06:00. 

11. Instituțiile responsabile de control vor supraveghea implimentarea și 

respectarea măsurilor date ( după specificul activității, conform Hotărîrii 

nr 26/2 din 22.03.2021 a Comisiei Extraordinare raionala de Sanatate 

Publică, punctul 9.1) 

Termen: Perioada 01.04-15.04.2021 (o perioada de incubație) 

Responsabil: Primarul satului Sadova 

 

    

 
 

 

Cu respect, 

Șef Direcție CSP Ungheni                                                        / Alexandr CORNEI 
Ex: Coriţchi Carina 

Tel-068034703 


