
COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ DE  

SĂNĂTATE PUBLICĂ CIMIȘLIA 

    

HOTĂRÂRE 

nr. 19 din 17 iulie 2021 

 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății 

publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii 

Guvernului nr.820/2009 privind Comisia extraordinară de sănătate publică, în contextul 

actualizării datelor despre situația epidemiologică prin infecția COVID-19 și permiterea 

activității taberei de odihnă și întremare a sănătății  copiilor din satul Zloți, Comisia  

Teritoarilă Extraordinară de Sănătate Publică Cimișlia 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică Hîncești, referitor la 

situația epidemiologică privind infecția COVID-19 în raionul Cimișlia, cu 

atenționarea asupra riscurilor asociate pentru sănătatea publică, în contextul noilor 

tulpini și mutații ale virusului SARS Cov-2 confirmate. 

2. În raionul Cimișlia în baza indicatorilor de incidență cu COVID-19, se stabilește  

gradul de alertă ,,Cod verde” în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul 

administrativ, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP.  

3. În contextul răspândirii la nivel mondial și regional al tulpinilor noi și mutații a 

virusului COVID-19 și a riscului major de import se mențin în raionul Cimișlia, ca 

măsuri importante de precauție, măsurile obligatorii de prevenire și control a 

infecției cu noul coronavirus: 

3.1. purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, în transportul 

public, la stațiile de așteptare, la toate evenimentele publice în spațiile 

deschise cu aglomerații umane, în cadrul întrunirilor cu caracter unic, 

adunărilor în masă cu respectarea în aceste cazuri a distanței fizice de 

minim un metru. Masca trebuie să acopere atât gura cât și nasul; 

3.2. dezinfecția și igienizarea mâinilor, cu asigurarea produselor și preparatelor 

virucide în toate înteprinderile, instituțiile și organizațiile de drept public și 

privat, inclusiv, în centrele comerciale, magazine, alte structuri care 

prestează servicii publice; 

3.3. evitarea evenimentelor cu prezența aglomerațiilor umane, păstrarea 

distanței de minim 1 m la evenimentele publice organizate. 

4. Procesul de vaccinare anti-COVID-19, cu orice vaccin  disponibil și aprobat 

pentru utilizare în Republica Moldova, rămâne măsura esențială de sănătate 

publică recomandată pentru toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani. Vaccinarea 

împotriva infecției COVID-19 salvează vieți, protejează de forme critice și de 

deces din cauza noului coronavirus, este un act de responsabilitate civică pentru 

combaterea pandemiei și revenirea la normalitate. Vaccinarea este gratuită și 

disponibilă pentru toți doritorii, indiferent de viza de reședință sau locul de trai, în 

toate instituțiile medicale  de asistență medicală primară (Centrele Medicilor de 

Familie, Centrele de Sănătate, punctele mobile de vaccinare și prin echipele 

mobile de vaccinare). 

5. Toate punctele de vaccinare din raionul Cimișlia vor activa în regim 7/7 zile, 

conform programului de activitate a instituțiilor medico-sanitare publice și private, 



inclusiv, cu asigurarea deplasării la domiciliu a echipelor mobile de vaccinare, la 

solicitarea persoanelor cu dizabilități, persoanelor imobilizate la pat, alte persoane 

cu dificultăți locomotorii. 

6. Se permite organizarea odihnei și întremării  sănătății copiilor în Tabăra ,,Izvoraș” 

din satul Zloți din subordinea Consiliului Raionului Cimișlia, în regim 24/24 cu 

prezența fizică, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică, prin 

respectarea spațiului de 4m² pentru un copil și efectuarea termometriei de 2 ori pe 

zi (preferabil cu scaner termometric). Numărul de copii va constitui 50% din 

capacitatea taberei. O precondiție obligatorie este ca personalul angajat și 

personalul antrenat în activitățile din tabără să fie vaccinați contra infecției 

COVID-19. 

7. Se vor admite în tabără copii din localitățile raionului pentru care este stabilit 

codul de alertă ,,Cod verde”. 

8. Directorul taberei va organiza deschiderea în baza actelor permisive (actul de 

recepție a taberei, autorizației sanitare de funcționare, permisului sanitar pentru 

fiecare schimb). 

9. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice măsurile de sănătate 

publică vor fi revizuite. 

10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie 

pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere 

contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 

11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina 

oficială a Consiliului raional Cimișlia. 
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