
Anexa nr.2 
  la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 

a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică 

Instrucțiune privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 la 
desfășurarea repetițiilor și a activităților de pregătire a artiștilor în instituțiile 

teatral-concertistice 

În scopul protejării sănătății publice precum și a personalului angajat, întru evitarea 
îmbolnăvirii și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19, se stabilesc următoarele 
măsuri de precauție obligatorii pentru reluarea activității instituțiilor teatral-concertistice 
(repetiții): 

1. În perioada în care sunt suspendate spectacolele și celelalte activități
culturale cu public în spații închise, instituțiile teatral-concertistice își vor desfășura 
activitatea de repetiții și de pregătire a unor premiere; 

2. Spectacolele existente în arhiva digitală a instituțiilor vor fi difuzate în
regim on-line; 

3. Reluarea activității instituțiilor teatral-concertistice va fi realizată în mai
multe etape succesive, începând cu personalul a cărui activitate este necesară pentru 
pregătirea spațiilor, a celor care au un rol esențial în desfășurarea activității, a celor care 
nu își pot desfășura activitățile curente de la distanță; 

4. Activitățile care presupun contactul direct între persoane vor fi suspendate;
5. Se vor evita scenele cu contact apropiat (la o distanță mai mică de 1 metru);
6. Angajații vor purta obligatoriu mască, iar masca trebuie să acopere atât

gura, cât și nasul; 
7. În cazul în care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut,

rinoree, febră) angajații se vor izola la domiciliu; 
8. În cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție

COVID-19, angajații se vor izola la domiciliu și vor respecta regulile de siguranță; 
9. Angajații se vor spăla pe mâini ori de câte ori este nevoie și vor evita să-și

atingă fața cu mîinile neigienizate; portul de mănuși este preferabil; 
10. Verificarea zilnică a temperaturii angajaților la intrarea în serviciu, care nu

trebuie să depășească 37,0°C; 
11. Se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 1 metru;
12. Dezinfecția regulată a mobilierului și a suprafețelor de lucru este

obligatorie; dezinfectarea echipamentului tehnic, astfel încât procedura de curățare și 
igienizare a acestora, să nu afecteze calitatea și proprietățile materialelor și 
echipamentelor;  

13. Vestiarele vor fi dezinfectate zilnic și ori de câte ori este nevoie;
14. Machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea regulilor generale:

menținerea distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor și 
dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor; 

15. Pauzele de masă vor fi acordate eșalonat;



16. Încăperile vor fi aerisite periodic;
17. Asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
18. Angajații cu vârstă înaintată, care necesită protecție sporită, precum și cei

care au copii cu vârstă mică, vor putea beneficia de condiții speciale de muncă, inclusiv 
prestarea serviciilor de la distanță; 

19. Toate măsurile de siguranță și sănătate vor fi respectate în timpul repetițiilor
și probelor etc.; 

20. În situația în care un angajat prezintă simptome respiratorii în timpul
programului de lucru, recomandările sunt următoarele: 

20.1. izolarea imediată și organizarea transportului individual al acestuia la 
domiciliu și contactarea medicului de familie; 

20.2. încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide 
și se aerisește timp de 24 de ore, dacă este cazul; 

20.3. după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și 
dezinfecția riguroasă a respectivei zone de activitate, dacă este cazul. 




