Comisia națională extraordinară
de sănătate publică
Hotărâre nr. 6 din 10 martie 2020
privind evoluția situației epidemiologice a infecției
COVID-19
În cadrul Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a fost examinată
analiza situației epidemiologice prin COVID-19. La data de 10 martie 2020, în Republica
Moldova a fost confirmat un singur caz de COVID-19. La momentul actual în teritoriu, au
fost transmise peste 13 mii de fișe epidemiologice. La monitorizarea medicilor de familie se
află peste 5000 de persoane. Concediu medical a fost acordat, până la acest moment, pentru
50 de persoane.
Conform datelor Poliției de Frontieră, în ultimele 24 de ore, pe teritoriul țării au intrat
18 232 de persoane, dintre care 238 de persoane sunt revenite din Italia. Au fost completate
fișe epidemiologice de 4235 de persoane.
Conform datelor Centrului European pentru Controlul Bolilor, începând cu 31
decembrie 2019 și pînă la 10 martie 2020, au fost raportate 114 243 de cazuri de infecție cu
COVID-19 (confirmate clinic și de laborator) și 4 023 de decese.
În urma analizei situației epidemiologice actuale globale, regionale și naționale
privind COVID-19 și a recomandărilor organizațiilor internaționale, Comisia națională
extraordinară de sănătate publică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informația prezentată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale privind situația epidemiologică a infecției cu COVID-19, măsurile de prevenire şi
răspuns.
2. Se interzice, în perioada 10 martie – 1 aprilie 2020, organizarea și desfășurarea
manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în masă cu participarea unui număr mai mare de 50 de
persoane, cu revizuirea ulterioară a termenului menționat, în funcție de situația
epidemiologică. Autoritățile competente în aprecierea riscului de răspândire a COVID-19
(Agenția Națională pentru Sănătate Publică și subdiviziunile din subordine) pot permite, în
cazuri excepționale, organizarea și desfășurarea manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în
masă după o analiză complexă intersectorială, cu întocmirea obligatorie de către
organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul stabilit de
către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
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3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va asigura:
1) suspendarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ general,
profesional și universitar, până la 22 martie 2020, inclusiv, cu revizuirea
ulterioară a termenului indicat, în funcție de situația epidemiologică;
2) comunicarea permanentă cu reprezentanții cultelor religioase în vederea
diminuării riscurilor de răspândire a infecției COVID-19;
3) neadmiterea în incinta instituțiilor subordonate a persoanelor revenite din regiuni
cu transmitere locală a COVID-19.
4. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu
autoritățile publice locale de nivel I și II vor asigura convocarea comisiilor locale
pentru situații excepționale cu participarea primarilor, reprezentanților cultelor
religioase, liderilor comunitari pentru a aduce la cunoștință situația reală și măsurile
de profilaxie și punitive ce se impun.
5. Se stabilește interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru
persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.
6. Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile și
organizațiile, indiferent de forma juridică de organizare, vor asigura, în limitele
competențelor, implementarea continuă a hotărârii Comisiei naționale extraordinare
de sănătate publică.

Președinte al Comisiei,
Prim ministru

Ion CHICU

Vicepreședinte al Comisiei,
ministru al sănătății, muncii
și protecției sociale

Viorica DUMBRĂVEANU

Secretar al Comisiei

Nicolae FURTUNĂ
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