Anexa nr.1
la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020
a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică
Măsuri de prevenire şi control a infecției COVID-19, obligatorii pe întreg
teritoriul Republicii Moldova în perioada stării de urgență în sănătate
publică
1. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate
persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova,
indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii
Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova vor
asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției
COVID–19:
1.1. respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu
excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei distanțe
mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul
public;
1.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
1.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către
persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;
1.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și
juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;
1.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
1.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice
închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să
acopere atât gura, cât și nasul.
2. Conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice și privat, instituțiilor
socio-medicale și instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale vor asigura
următoarele măsuri de prevenire și control a infecției COVID–19 :
2.1. realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a
măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în
vigoare;
2.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul
instituției/prestatorului;
2.3. efectuarea triajului și monitorizarea zilnică la COVID–19 al
pacientului/beneficiarului/însoțitorului;
2.4. organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul
turei de lucru;
2.5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului
de expunere;
2.6. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;
2.7. asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena
mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;

2.8. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de
prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19;
2.9. reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat,
pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de
activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale ale
angajatului: comorbidități, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);
2.10. organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea
măsurilor de prevenire conform Anexei nr.2 la Hotărîrea nr. 17 din 23 iunie 2020 a
CNESP.
3. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport
feroviar și rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internațional
cît și activitățile conexe (gări auto/feroviare, stații de testare auto,etc.,) vor asigura
respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID – 19:
3.1. asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și
activități conexe, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți
(pentru mâini și suprafețe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de
lucru (termometria, starea sănătății);
3.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, după
necesitate în orele de vârf;
3.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de
muncă, cu informarea angajatorului;
3.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic
raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de
transport, iar pentru transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din
capacitatea de îmbarcare;
3.5. purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto,
taxatori si pasageri, pe parcursul călătoriei;
3.6. respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din gările
feroviare, autogări și mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar și după
fiecare rută/cursă efectuată la stația terminus;
3.7. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la
îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional,
care nu trebuie să depășească 37° grade Celsius.
4. Suplimentar prevederilor punctului 1, unitățile comerciale cu amănuntul vor
asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:
4.1. distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;
4.2. triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
4.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de
muncă;
4.4. asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
4.5. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
4.6. accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
4.7. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor
etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;

4.8. aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea
permanentă.
5.
Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele
aflate în regim de autoizolare la domiciliu.
6.
Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de
trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:
6.1. membri de familie ai cetățenilor RM;
6.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un
document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
6.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis
de ședere sau un alt document echivalent;
6.4. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în
Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii
familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
6.5. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției
consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră;
6.6. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv
însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
6.7. lucrătorii transfrontalieri;
6.8. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care
efectuează transportarea mărfurilor, echipajele și personalul de deservire ale
aeronavelor/navelor şi brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren.
7.
Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în
Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi
vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o
perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.
8.
Excepție de la prevederile punctul 7, în cazul în care nu prezintă semne
clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de
autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, se stabilește
pentru următoarele categorii de persoane:
8.1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport
marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele și
personalul de deservire ale aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire
ale garniturilor de tren;
8.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv
însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
8.3. elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste
hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de
învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;
8.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis
de ședere sau un alt document confirmativ;

8.5. lucrătorii transfrontalieri;
8.6. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în
Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii
familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
8.7. persoane în tranzit. (punctele 5-8 se abrogă din 01.09.2020)
9.
Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței
medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID19,
indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală
(asigurate/neasigurate).

