Comisia naţională extraordinară
de sănătate publică
Hotărâre nr. 04 din 09 martie 2020
Privind situația epidemiologică la infecția
cu Coronavirusul de tip nou, măsurile de prevenire și răspuns
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a examinat informația
prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit datelor Centrului
European pentru Controlul Bolilor, începând cu 31 decembrie 2019 și până la 09 martie
2020, au fost raportate 109 695 de cazuri de infecție Coronavirusul de tip nou (COVID19), confirmate clinic și de laborator și 3 811 de decese.
Luând în considerație evoluția situației epidemiologice prin infecția cu 2019-nCoV
la nivel mondial, regional, cu accent pe evoluția situației în Italia și România, măsurile
de prevenire a bolii necesită să fie efectuate în continuare cu asigurarea controlului
realizării acestora.
În acest scop, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informația prezentată privind situația epidemiologică la infecția cu
COVID-19, și realizarea măsurilor de răspuns.
2. Se va asigura implementarea continuă a deciziilor din hotărârile Comisiei
Naționale Extraordinare de Sănătate Publică din data de 02.02.2020, 24.02.2020 și
08.03.2020.
3. Se aprobă formularul fișei epidemiologice pentru călători și pasageri conform
anexei nr. 1 a prezentei hotărâri.
4. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura:
a) evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și propunerea măsurilor suplimentare
de control pentru gestionarea situației și prevenirea răspândirii infecției la nivel
național.
b) Asigurarea asistenței medicale calificate persoanelor bolnave și suspecte la infecția
COVID-19.
5. Agenția Națională pentru Sănătate Publică cu subdiviziunile teritoriale va
continua acordarea suportului consultativ metodologic instituțiilor medico-sanitare,
schimbul operativ de informații cu reprezentanții Poliției de Frontieră privind depistarea
persoanelor cu stare febrilă care se întorc din zonele cu cazuri de COVID-19, și
informarea populației privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip
nou și măsurile de protecție.

6. Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale vor propune Guvernului proiectul de suplinire a legislației
contravenționale și penale în vederea sporirii responsabilității persoanelor pentru
nerespectarea măsurilor restrictive (încălcarea regimului de carantină la domiciliu),
prezentarea informațiilor eronate sau false, răspîndirea intenționată a infecției.
7. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene v-a asigura:
a) contactul permanent cu misiunile diplomatice și ambasadele acreditate privind
prestarea serviciilor consulare în dependență de situația epidemiologică;
b) schimbul operativ de date cu privire afectarea cetățenilor moldoveni aflați în alte
state.
8. Ministerul Afacerilor Interne va acorda suport Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale în identificarea persoanelor venite din zone afectate pentru
aplicarea măsurilor de supraveghere, carantină și izolare.
9. Autoritățile naționale prin intermediul instituțiilor/agențiilor subordonate vor
asigura condiții, echipamente și consumabile pentru respectarea măsurilor de prevenire a
infecției COVID-19 la locul de muncă.
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