Comisia naţională extraordinară
de sănătate publică
H otărlre ar. 03 din 08 martie 2020
Privind situaţia epidemiologică la infecţia
cu Coronavirusul de tip nou* măsurile de prevenire şi răspuns .
Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a examinat informaţia
prezentată de Ministerul. Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi.constată situaţie
epidemiologică nefavorabilă la nivel global şi regional (Europa), fapt determinat de
extinderea numărului de cazuri şi izbucniri (clustere) în regiunea europeana,
Transmiterea locală extinsă se atestă în: Italia - 4636 cazuri (148 decese), Franţa (613),
Spania (374), de asemenea în ţările vecine România (12 cazuri, inclusiv cu transmitere
locală) şi în Ucraina, regiunea Cernăuţi (T caz), ţări vizitate intens sau cu reşedinţă
temporară a cetăţenilor din RJVi
Extinderea rapidă a COVID-19 în afara'Chinei s-a atestat pe parcursul lunii februarie,
cazuri/clustere de. COVID fiind înregistrate în 41 ţări din regiunea Europeană în
comparaţie cu 9 ţări afectate până la 02,02,20.
în acest scop, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică,
HOTĂRĂŞTE!
1. Se ia act derinformaţia prezentată de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei
Sociale privind situaţia epidemiologică la infecţia cu COVID-19, măsurile de prevenire
şi răspuns.
2. Se determină Riscul înalt pentru populaţia Republicii Moldova, cu privire la
importul şi răspândirea infecţiei COVID-19
3. Se constată gradul de alertă Cod portocaliu la nivel naţional referitor la situaţia
epidemiologică prin infecţia cu COVID-19, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 1431 din 29.12.2016.
' '
4 ,, Se va asigura implementarea continuă a deciziilor din hotărârile CNESP din
data de 02.02.2020 şi 24.02.2020.
5.
Autorităţile naţionale responsabile: Minister«! Afacerilor Interne
(Departamentul Poliţiei de Frontieră), Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal),
Autoritatea Aeronautică Civilă, SR L : „Avia Tnvest” ' (Aeroportul Internaţional
Chişinău), S.A. Aeroport Handling, Î.S. "Calea Ferată din Moldova”, Administraţia
Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, vor continua realizarea ■măsurilor de
prevenire şi control conform atribuţiilor specifice în conformitate cu prevederile
Regulamentului Sanitar Internaţional;

6, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa cetăţenii
RM. privind situaţia epidemiologică prin infecţia cu Coronavirusul de tip nou şi despre
evitarea călătoriile în cazul că sunt bolnavi, iar daca semnele de boală au apărut pe
perioada călătoriei să informeze reprezentanţii autorităţilor de sănătate din aeroport, port
şi însoţitorii de bord. ale aeronavelor şi navelor maritime.
7, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va continua:
a) supravegherea epidemiologică în baza definiţiilor de caz pentru organizarea
măsurilor de prevenire şi răspuns;
b) acordarea asistenţei medicale calificate persoanelor bolnave COVID19;
c) asigurarea principiilor de control al infecţiei în IMSP de toate nivelele în
scopul protecţiei personalului antrenat în acordarea asistenţei medicale.
8, Poliţia de frontiera va asigura screening-ul pentru depistarea precoce şi
categorisirea persoanelor reieşind din expunerea la risc pentru cei care sosesc din ţările
afectate şi chestionarea persoanelor care vin din regiunile/oraşele unde a.u fost
înregistrate cazuri de COVID - 19 şi prezintă simptome respiratorii eu completarea
„Fişei epidemiologice pentru pasageri şi călători”
9, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică cu subdiviziunile teritoriale va
asigura:
a) acordarea suportului consultativ metodologic instituţiilor medico-sanitare,
precum şi altor autorităţi implicate privind pregătirea şi răspunsul la apariţia
cazurilor/suspecţi ei de boală şi implementarea măsurilor de control al infecţiilor;
b) schimbul operativ de informaţii cu reprezentanţii Poliţiei de Frontieră privind
depistarea persoanelor cu stare febrilă care se întorc din zonele cu cazuri de COVID-19;
c) informarea populaţiei privind situaţia epidemiologică la infecţia cu
Coronavirusul de tip nou şi măsurile de protecţie.
Rugăm cetăţenii să se informeze permanent de pe canalele oficiale ale Guvernului,
Ministerului Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei. Naţionale pentru
Sănătate Publică.
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