
Anexa nr. 4 
  la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 

a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică 

Instrucțiune privind prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea 
evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică 

1. Organizarea și efectuarea, până la desfășurarea evenimentului, a
dezinfecției întregului utilaj/inventar  de lucru, suprafețelor din spațiile de depozitare, 
producere și deservire.  

2. Asigurarea prezenței în locuri vizibile a materialelor informative referitor
la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 aprobate de autorități. 

3. Efectuarea termometriei și monitorizarea stării de sănătate a tuturor
persoanelor implicate în organizarea și deservirea evenimentului cu neadmiterea 
persoanelor care prezintă semne caracteristice infecților respiratorii acute.   

4. Asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție
personală (măști, mănuși și șorțuri). Măștile de protecție vor fi schimbate la fiecare 2 
ore. 

5. Instalarea la intrare, în locuri vizibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru
mâini, pe bază de alcool. 

6. Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal și
vizitatori. 

7. Igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru a personalului, spațiilor de
deservire și grupurilor sanitare la fiecare 2 ore. 

8. Se va admite deservirea la mese a maximum 6 persoane, cu asigurarea
respectării distanței fizice de 1,5 metri între persoane și de 2 metri între mese. 

9. Se permite muzica de ambianță, inclusiv cu participarea interpreților, cu
respectarea măsurilor de protecție individuală. 

10. Se interzic jocurile de divertisment și dansurile.
11. Comanditarul va prezenta, pînă la desfășurarea evenimentului, lista de

evidență epidemiologică, după următorul model: 
Lista de evidență epidemiologică 

Data: ..... 
Localul: ..... 
Adresa: ... 

Nr. Nume/Prenume IDNP Adresa Telefon Semnătura 
1 
2 
3 

*Prin completarea datelor cu caracter personal, participanții își asumă riscurile sanitar-
epidemiologice pe propria răspundere și își exprimă acordul de a participa la eveniment. 

12. Administrația instituției de alimentație publică va asigura admiterea la eveniment
a invitaților conform listei  de evidență epidemiologică. 




