COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DROCHIA
==========================================================
DECIZIA NR. 32
Din 29.03.2021

or. Drochia

Despre situația epidemiologică la infecția COVID-19
în teritoriul raionului Drochia
În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice, cu modificările și completările ulterioare, urmare a analizei evoluției
situației epidemiologice în plan raional, Comisia raională extraordinară de sănătate
publică constată, că situația epidemiologică se agravează rapid.
Reieșind din cele menționate Comisia raională extraordinară de sănătate publică
DECIDE:
1. Se ia act de Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică
nr. 53 din 26.03.2021.
2. La nivelul raionului Drochia, în perioada 30 martie – 05 aprilie 2021
inclusiv, în baza indicatorilor incidenței la 100 mii populație, se atribuie următoarele
grade de alertă:
Denumirea localității
or. Drochia
s. Antoneuca
s. Baroncea
s. Baroncea Noua
s. Chetrosu
s. Cotova
s. Macareuca
s. Dominteni
s. Drochia
s. Fintinita
st. c/f Ghizdita
s. Gribova
s. Hasnasenii Mari
s. Hasnasenii Noi
s. Lazo
s. Maramonovca
s. Miciurin
s. Mindic
s. Moara de Piatra
s. Nicoreni
s. Ochiul Alb
s. Palanca
s. Holosnita Noua
s. Salvirii Noi
c. Pelinia
st. c/f Pelinia
s. Pervomaiscoe
s. Sergheuca
s. Petreni

Gradul de alertă atribuit
„Cod roșu”
„Cod roșu”
„Cod roșu”
„Cod verde”
„Cod portocaliu”
„Cod portocaliu”
„Cod roșu”
„Cod verde”
„Cod roșu”
„Cod roșu”
„Cod verde”
„Cod roșu”
„Cod roșu”
„Cod portocaliu”
„Cod verde”
„Cod portocaliu”
„Cod roșu”
„Cod roșu”
„Cod roșu”
„Cod roșu”
„Cod roșu”
„Cod verde”
„Cod verde”
„Cod verde”
„Cod roșu”
„Cod verde”
„Cod roșu”
„Cod verde”
„Cod roșu”

Incidența
731
1449
545
0
80
105
1123
0
268
386
0
356
265
88
0
98
574
130
186
330
363
0
0
0
372
0
794
0
244

s. Popestii Noi
s. Popestii de Jos
s. Popestii de sus
s. Sofia
s. Salvirii Vechi
s. Iliciovca
s. Ceapaevca
s. Suri
s. Șurii Noi
s. Tarigrad
s. Zgurita

„Cod verde”
„Cod portocaliu”
„Cod roșu”
„Cod portocaliu”
„Cod verde”
„Cod verde”
„Cod verde”
„Cod roșu”
„Cod verde”
„Cod roșu”
„Cod verde”

0
75
577
93
0
0
0
256
0
477
0

3. Organizarea procesului educaţional în instituţiile de învăţământ se
dispune în funcţie de gradul de alertă atribuit localităţii, în baza indicatorului
incidenţei la 100 mii populaţie, conform următoarelor scenarii:
3.1. Pentru localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Verde (incidenţa
mai mică de 49 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile)
instituțiile publice de învățământ preuniversitar: gimnaziul „Boris Coşciuc”
Dominteni, gimnaziul Zguriţa, școala primară Antoneuca, școala primară Lazo,
școala primară Pervomaiscoe, școala primară Şalvirii Noi, școala primară Şalvirii
Vechi, școala primară-grădiniţă Măcăreuca - cu participarea zilnică a
preşcolarilor, elevilor cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ, cu respectarea
strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea COVID-19.
3.2. Pentru localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Portocaliu
(incidenţa cuprinsă între 50 şi 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în
ultimele 14 zile), instituțiile publice de învățământ preuniversitar: gimnaziul
„Dumitru Bunescu” Chetrosu, gimnaziul „Victor Coţofană” Chetrosu, gimnaziul
,,Vasile Bejenaru” Hăsnăşenii Noi, gimnaziul Maramonovca, gimnaziul „Viorel
Cantemir” Sofia - cu participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de
învățământ a preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, elevilor din clasele
absolvente (a IX-a) cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind
prevenirea și răspândirea COVID-19;
- cu participarea zilnică în procesul educațional la distanță a elevilor din clasele
a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 10-a și a 11-a.
3.3. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Roșu (incidența
mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la I00 mii populație în ultimele 14 zile)
instituțiile publice de invățămînt preuniversitar:
3.3.1 liceul teoretic „Mihai Eminescu” or. Drochia, liceul teoretic „Ştefan cel
Mare” or. Drochia, liceul teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” or. Drochia, liceul
teoretic rus nr. 3 or. Drochia, liceul teoretic Pelinia, liceul teoretic ,,Ion Creangă”
Popeștii de Sus, gimnaziul nr. 2 or. Drochia, gimnaziul Pelinia:
- cu participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a
preșcolarilor și elevilor din învățământul primar;
- cu participarea zilnică în procesul educațional la distanță a elevilor (clasele a
V-a - XII-a).
3.3.2 gimnaziul Baroncea, gimnaziul Cotova, gimnaziul s. Drochia, gimnaziul
Fîntînița, gimnaziul Gribova, gimnaziul Hăsnăşenii Mari, gimnaziul Miciurin,
gimnaziul Mîndîc, gimnaziul Moara de Piatră, gimnaziul Nicoreni, gimnaziul
Ochiul Alb, gimnaziul „Viorel Ciobanu” Şuri, gimnaziul Ţarigrad, gimnaziul
„Ion Creangă” Ţarigrad:

- cu participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a
preșcolarilor și a elevilor din învățământul primar;
- cu participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a unui
contingent de 50% din numărul total de elevi ai claselor absolvente a IX-a;
- cu participarea zilnică în procesul educațional la distanță a elevilor din
clasele a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 10-a și a 11-a.
3.4. Transportarea elevilor cu autobusele școlare se va efectua la școlile de
cicumscripție și licee doar din localităţile în care se atestă gradul de alertă „Cod
verde”.
3.5. Elevii claselor primare și clasei a IX-a care nu studiază în circumscripția
unde au viză de reședință și care locuiesc în zone unde se atestă gradul de alertă
„Cod roșu”, vor fi transportați de părinți sau se va organiza procesul educaţional la
distanţă.
3.6. Instituțiile publice: Centrul de creație Drochia și Școala sportivă Drochia cu participarea zilnică în procesul educațional a 50% din numărul total de elevi din
grupă/secție sportivă, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind
prevenirea și răspândirea COVID-19.
3.7. În instituțiile de învățămînt artistic se permite desfășurarea procesului
educațional doar la compatrimentul - lecții individuale (profesor-elev).
3.8. Se permite desfășurarea activităților de sport/fitness/dans în sălile de
sport/fitness/dans, cu tineri cu vîrsta de peste 18 ani, în număr nu mai mare de 20 de
persoane, cu programul de activitate pînă la orele 20.00.
4. Deciziile Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii
pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi juridice,
indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
5. Comisiile teritoriale pentru situații excepționale de nivelul I, vor asigura
revizuirea deciziilor/hotărîrilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile
Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova și
deciziile Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică, cu informarea
ulterioară a Comisiei raionale.
6. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre
prevederile prezentei decizii şi necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive
şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
7. 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, inclusiv cu
sistatea activității pe o perioadă de 7 zile calendaristice, în baza deciziei CRESP.
8. Prezenta decizie intră în vigoare la momentul adoptării şi 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
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