
coMrsrA TERTT0RTALA ExTRAoRDTNARA DE sAxAra.rr pugLIcA
srnAguNr

llotirire nr.27 din 21 iunie 2021

tn temeiul art. 55 din Legea nr. lOl2OOg privind supravegherea de stat a

sdnetAlii publice (Monito,rul Oficial al Republicii Moldova, 2009 , nr. 67 , art. 183),

ca urnare a analizei evoluliei situaliei epidemiologice prin infectia COVID-19 in
localitalile raionului Striiqeni, analizind pragul de alerti pe localitaflle raionului
Strdqeni, numErul de caz:uri in ultimele 

^14 
zlle (07-20 iunie 2021) gi incidenla la

100 mii populalie constatl urmdtoarele. In aciasti perioada, in localitdlile raionul

StrSgeni au fost inregistrate 4 cazuri de COVID-19 cu o incidentd de 4,6La 100 mii
populalie plasdndu-se irr cod verde, dintre cdte I caz in localitdlile Scoreni qi

Vorniceni qi 2 cantri pe localitatea Micleugeni. Alerti de cod galben se atribuie

satelor Scoreni qi Vorniceni-impact minim cu risc posibil de declansare a urgentei

de slndtate publicS, cod portocaliu se atribiue satului Micleugeni - impact mediu
cu risc probabil de afectare a sdn[tdlii popula{iei cod verde -35 localit61i.

tinind cont de evc,lutia situaliei epidemiologice prin reducerea numSrului de

cazuri noi de COVID-l9, adresarea Direcliei generale educalie qi culturi a

Consiliului raional Straseni din 2l iunie 2021 Nr.15 cu privire la organizarea

Festivalului Internalional de Poiezie gi Muzic6, edilia XXXV care va avea loc la27
iunie 2021, pe teritoriul rCentrului de odihnd qi agrement pentru copii gi tineret din
pddurea Scoreni, km.6, cit gi prezen\a riscului de aparilie a tulpinii indiene, care

este cu mult mai contagioasd qi complicaliile bolii sunt mult mai grave, Comisia

teritoriald extraordinarS de sdndtate publicd Strdqeni,

HorARAgrE:
l. Se ia act de nota informativi prezentatd de Direclia generald educatie qi

culturS.
2. Se aprobi gradul de alertd prin infec{ia COVID-l9 pe localititile raionului
Strigeni.
3. Se recomandi Direcliei generale educalie qi cultur6 sd organizeze evenimentul

cultural preconizat la data de 2l iunie 2021, in aer liber, cu informarea

participaniilor, oaspelilor: gi vizitatorilor despre necesitatea respectdrii mdsurilor de

sdnitate publica dupi cum urmeaz6:

- igienizarea teritoriuluri gi instalarea qi curdtarea umelor pentru colectarea

deqeurilor menajere inainte qi dupd eveniment;

- efectuarea dezinsec{iei teritoriului adiacent impotriva cdpuqelor;

- informarea publicul rlespre necesitatea protejarii impotriva muqcdturilor de

clpuqe gi adresarea la medic pentru acordarea prim ajutor in cazul in care te muscd

o c6pug6;

- asigurarea ou apd potabild imbuteliatd gi certificatd in modul stabilit de lege,

pahare suficiente de unicd folosin{i;



- asigurarea cu toalete mobile fiind dotate cu apd curg6toare, detegenli,

dezinfectanli, prosoape de hirtie gi hdrtie igienicd;

- personalul implicat in organizarea evenimentul trebuie sd fie vaccinali importiva

COVID-l9, sau persoane care au suportat boala in ultimele 30 zile;

- neimplicarea in activitdli a persoanelor vulnerabile qi cu comorbiditili;
- organizarea triajului personalului organizaloric qi oaspe{ilor;
- evitarea aglomera{iilor', respectarea distanlei fizice de cel putin 1 metru;

- asigurarea in deajuns cu dezinfectanli pentru respectarea igienei m6inilor;
- in incdperi inchise purtarea corectd a miqtii de protecfie cu evitarea atingerii
felei (ochi, nas qi gurS);

- respectarea igienei strdnutului;

- interzicerea utilizdrii in comun a urm6toarelor obiecte precum pahare, tac6muri,

pixuri, creioane, caiete, tr:lefoane mobile, etc;

- organizarea alimentaliei participan{ilor, oaspelilor qi vizitatorilor doar cu produse

alimentare ambalate;

- instalarea posturilor pentru acordarea prim ajutor medical, pentru stingerea

incendiilor in caz de necesitate gi pentru asigurarea ordinei gi securitdlii publice;

- pentru persoanele depistate suspecte la boala a respecta algoritmul aprobat de

Ministerul Sdnetdtrii, M.uncii gi Protecliei Sociale de informare, raportare 9i

tratament.

4. Hot6rdrea Comisiei teritoriale extraordinare de sdndtate public6 este

executorie pentru Direclia generalS educatie gi culturi a Consiliului raional

Strdqeni, administratia publici 1oca16 de nivelul I qi II, persoanel e fizice gi juridice

indifererr de forma de proprietate.

5. Controlul executdrii prezentei hotdtiri se pune in sarcina Inspectoratului de

Polilie Strdgeni in comurn cu CSP Chiqindu gi Directia raionald pentru siguranla

alimentelor cu prezentatrea unei informa{ii generalizate la urmdtoarea gedinld a

Comisiei teritoriale extra.ordinare de s6nitate publicd Strdgeni.
6. Nerespectarea mdsurilor de sdndtate publicd expuse in prezenta hot6rdre

constituie pericol pentru sindtatea publici gi va servi drept temei pentru tragerea la

rispundere contravenliorrali qi/sau penald a persoanelor vinovate.

7. Prezenta hotdr6re intrd in vigoare la momentul emiterii gi se publicd pe pagina

oficiald a Consiliului raional Strdgeni.
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