
Comisia pentru situa(ii excep{ionale
a raionului Strlqeni

DISPOZIJIE nr. 4
din 19 aprilie 2021

in conformitate cu art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul st6rii de
urgent6, de asediu qi de rdzboi, art.2 din Hotdrirea Parlamentului nr.4912021,
privind declararea stdrii de urgenf6, punctele 6, 7, 8 qi 9 din Regulamentul
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova, aprobat prin
Hotdrirea Guvernul,ui nr. 134012001, Dispoziliile Comisiei pentru Situalii
Excep{ionale a Republicii Moldova nr.l din I aprilie 2021 qi nr. 2 din 08 aprilie
2021, Comisia pentru Situalii Excepfionale a raionului Straqeni emite prezenta
DISPOZIf,IE:

1. Procesul educalional in instituliile de invS(Emint preqcolar din raionul
Strdqeni continud cu prezenla fizicd a copiilor, in conformitate cu Regulamentul
sanitar pentru institu;iile de educalie timpurie, arobat prin Hotdrirea Guvernului
nr.l2ll/2016, qi cu respectarea strictd a normelor de sdndtate publicd privind
prevenirea qi rdspindirea COVID- 1 9.

2. Procesul educafional pentru elevii din clasele I - IV din instituliile de
inva{dmint din raionul Str6qeni, incepind cu 20 aprilie 2021, se organizeazd cu
prezen[a fizicd a ele.'zilor, cu respectarea strictd a normelor de sdndtate publica
privind prevenirea qi rispindirea COVID-l9 gi a modelelor aprobate de
Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetdrii.

3. Procesul educalional pentru elevii din clasele absolvente (IX, XII, XIII)
din instituliile de invil{dmint publice qi private din raionul Straqeni, incepind cu
20 aprilie 2021, se organizeazd, cu prezenla fizicd a elevilor, cu respectarea
strictd a normelor de sdndtate publica privind prevenirea gi raspindirea COVID-
19 qi a modelelor aprobate de Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercetdrii.

3.1. Procesul edur;afional pentru elevii din clasele (V,VI, VII, VIII, X, XI)
din institufiile de in,rdt[mint publice qi private din raionul Strdqeni aflate in
localitdlile care cad rsub incidenfa de cod roqu COVID-19, se organizeazdcu
prezenla 50oh din nLumdrul de elevi, cu respectarea strictd a normelor de
sdndtate publicd privind prevenirea qi rdspindirea COVID- l9 qi a modelelor
aprobate de Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetlrii.

3.2.Direcfia generali educafie qi culturd va aduce la cunoqtinfa institufiilor
de inv6!5mint despre organizarea procesului educafional preEcolar, primar
gimnazial, liceal qi va monitoriza perrnanent derularea evoluliei qitualiei
eidimiologice pe durata procesului de instruire.

3.3. Direcfia generalS educalie qi culturd va asigura:
- informarea qi pedagogizarea pdrinfilor in domeniul instruirii la distanfd

a elevilor;
- informarea qi instruirea elevilor, pdrin{ilor privind securitatea online in

procesul educalional;



- informarea qi instruirea elevilor privind prevenirea Ei raspindirea

infecliei CO\/ID-19, cu diseminarea pliantelor informative, inclusiv
prin intermediul re{elelor de socializare,, grupurilor pe messenger

(viber, whatsApp).
3.4. Managerii instituliilor de invafamint vor asigura termometria zilnicd a

elevilor qi personillului angajat, condiliile de igienizare, aerisirea Ei

dezinfectarea spafiilor.
4. Administratorii pielilor, indiferent de forma juridicd, care desfEqoard

activitatea pe teritor:iul raionului Striqeni vor relua activitatea cu instalarea
punctelor de informture a populafiei despre infeclia COVID-19:

- inminarea pliantelor informative COVID- l9;
- difuzarea mer;ajului audio referitor la mdsurile de protec{ie qi

prevenire a virusului COVID-19 in spafiul public;
- sesizarea organelor competente despre nerespectarea mdsurilor

epidemiologice de cdtre vizitatori, din raza teritoriului administrat.
5. Autoritdlile publice locale de nivelul intiiin comun cu medicii de familie

din localitili vor monitoriza qi acorda suport informalional Inspectoratului de

Polilie Strdqeni cu privire la respectarea regimului de carantind de cdtre

persoanele revenite de peste hotare qi a celor confirma{i pozitiv COVID-19
aflali il izolare la domiciliu.

6. in funclie de r:volulia situaliei epidimiologice, mdsurile restrictive vor fi
revizuite qi actualizarte.

7. Controlul ext:cutSrii prevederilor prezentei disozilii se pune in seama

preEedintelui Comir;iei pentru situa{ii excepfionale a raionului Strdqeni (P.

Tamaciuc).

8. Prezenta dispozilie intrd in vigoare la data semnirii.

Preqedinte al raionului,
pregedinte al Comisiiei pentru situa{ii
excepfionale a raionului Striqeni Pavel TAMACIUC


