COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DROCHIA
==========================================================
DECIZIA NR. 20
Din 18.01.2021

or. Drochia

Despre situația epidemiologică la infecția COVID-19
în teritoriul raionului Drochia
În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, ținînd cont de agravarea situației
epidemiologice pe întreg teritoriul raionului, Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică
Drochia, DECIDE:
1. Se ia act de HotărîrileComisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 41 din
13.01.2021 și nr. 42 din 13.01.2021.
2. La nivelul raionului Drochia vor fi puse în aplicare măsurile cuprinse din de
HotărîrileComisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 41 din 13.01.2021 și nr. 42 din
13.01.2021, după cum urmează:
2.1 Se ia act de Planul național de imunizări anti COVID-19, aprobat prin Hotărîrea Comisiei
Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 41 din 13.01.2021.
2.2. Se prelungeşte până la data de 15 februarie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie
2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a
termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.
2.3. Se menţin măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional,
prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de
sănătate publică, cu modificările ulterioare.
2.4. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse
în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea
de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club,
discotecă, club etc.).
2.5. Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică (de
tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum şi în unităţile de alimentaţie publică
amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele comerciale, în intervalul
orelor 22.00 - 07.00.
2.6. Se interzice desfăşurarea activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta cinematografelor,
sălilor de concerte, caselor de cultură.
2.7. Se admite desfăşurarea activităţilor cu prezenţa spectatorilor, în incinta instituţiilor teatrale, cu
respectarea prevederilor Instrucţiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19,
aplicate la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta instituţiilor teatrale, aprobată
prin Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică
.
2.8. Se admite desfăşurarea etapei locale a olimpiadelor şcolare la disciplinele de studiu, cu
prezenţa fizică a persoanelor, începând cu data de 16 ianuarie 2021, în incinta instituţiilor de
învăţământ în care elevii îşi fac studiile.
2.9. Se admite reluarea, din data de 16 ianuarie 2021, a competiţiilor sportive fără spectatori,
desfăşurate în aer liber şi în spaţii închise de către Federaţiile Sportive Naţionale, acreditate de către

Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a
Instrucţiunii cu privire la măsurile de prevenire şi control al răspândirii infecţiei COVID-19 aplicate
la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive fără spectatori, în aer liber şi în spaţii închise.
2.10. Se dispune conducătorilor instituţiilor publice şi private stabilirea unui regim flexibil sau
special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea
funcţionalităţii instituţiei şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la serviciu.
Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă, să fie
asigurată munca la distanţă. Pe perioada desfăşurării activităţii prin muncă la domiciliu, salariaţii îşi
îndeplinesc atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. Angajatorul este în drept să verifice
activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi
agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.
2.11. Se dispune autorităţilor din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de
către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
2.12. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor
hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărîrile Comisiei raionale
extraordinare de sănătate publică.
3. în dependenţă de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19, măsurile
restrictive vor fi revizuite.
4. Hotărârile Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru
autorităţile administraţiei publice, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de
activitate şi forma juridică de organizare.
5. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea
respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
6. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Decizie constituie pericol
pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau
penală a persoanelor vinovate.
7. Prezenta decizie întră în vigoare din momentul adoptării și se publică pe pagina oficială a
Consiliului raional Drochia.
Președintele Comisiei raionale
Extraordinare de Sănătate Publică Drochia,
președintele raionului Drochia

Alexei VASILEAN

Secretarul Comisiei raionale
Extraordinare de Sănătate Publică Drochia

Iuri PRISACARI

