
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

DECIZI
clin 25.02,2021 
„ Cu privire Ia protecţia 

persoanelor în etate în perioada 
pandemiei (COVID-19) „

In temeiul art. 43 alin. (2) al 
nr.436-XVI din 28.12.2006), Legii asist 
2003, Legii cu privire la serviciile 
prevederilor Convenţiei ONU cu privi 
dizabilităţi, ratificată de către Republica 
09.07.2010, „Planul-cadru de pregătire 
nou (Covid-19) pentru instituţiile de 
Ordinul MSMPS nr.1236 din 22.12.2020

pla
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Preşedintele şedinţei
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Consiliului Raional 

Secretarul Consiliului Raional

PECnVEJIHKA MOJmOBA

PAHOHHLIH COBET 
JIEOBA

A NR. 2:3
PROIECT 

or. Leova

Legii privind administraţia publică locală 
enţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 

Sociale, nr.123 -  XVIII din 18.06.2010, 
la protecţia drepturilor persoanelor cu 

Moldova prin Legea nr. 166 -  XVIII din 
i răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip 
sament de asistenţă socială, aprobat prin 
, Consiliul Raional Leova,

re

si

ID E  :
1. Se ia act de raportul dlui Sergiu Postică ”Cu privire la protecţia persoanelor în 
etate în perioada pandemiei (COVID -  19)”.
2. Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei Leova, (dl Postică Sergiu) în 
perioada pandemiei va:
- asigura accesul continuu a persoanelor în etate la servicii integrate de asistenţă 
socială şi de sănătate cu respectarea măsurilor de protecţie împotriva Covid-19;
- conlucra cu actorii din cadrul echipelor multidisciplinare locale referitor la 
consolidarea incluziunii sociale a persoanelor în etate;
- acorda măsuri suplimentare de suport social şi îngrijire pentru persoanele în etate;
- evalua şi monitoriza periodic necesităţile persoanelor în etate, în special a celor 
mai izolate sau a celor cu mobilitate limitată pentru a-i integra în anumite servicii 
sociale (Azilul pentru Persoanele în Etate ş.a.).
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului 

Leova, dl Nicolae Priţcan.

Elena Copoţ
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Raportul Direcţiei Asistenţă Socială 
protecţia persoanelor în etate

creşte cu privire la răspândirea continuă a

Angajatorii au responsabilitatea generală

si Protecţia Familiei Leova cu privire la
în perioada pandemiei CO VID-19

Pe parcursul ultimelor două decenii, omenirea a asistat la o serie de focare de 
boli infecţioase, care au relevat o rată înaltă de răspândire. In prezent, îngrijorarea

Această pandemie are impacturi enorme asupra lucrătorilor din toate ramurile.
pandemiei de COVID-19 .

de a se asigura că sunt întreprinse toate
măsurile de prevenire şi protecţie practicabile pentru a minimiza riscurile 
profesionale.

Măsurile de protecţie a beneficiarilor şi lucrătorilor Serviciului de îngrijire 
Socială la domiciliu, în perioada pandemiei COVID-19 ,
Toţi cei 32 de lucrători sociali în perioada pandemiei au fost dotaţi cu 
dezinfectând, măşti, mânuşi, costume de protecţie in suma de 8550 lei pentru a se 
proteja pe ei insusi si beneficiarii serviciului de virus.

La data de 23 septembrie 2020, în incinta Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia 
Familiei Leova a avut loc şedinţa ordinară cu lucrătorii sociali din Serviciu de 
îngrijire socială la domiciliu.

Dat fiind faptul situaţiei create de virusul Covid 19 lucrătorii sociali au fost 
instruiţi despre prevenirea şi măsurile de protecţie împotriva Covidului 19 de către 
medicul şef al Centrului medicilor de familie Leova, domnul Vladimir Cemoutan
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şi asistenta medicală superioară doamna Zinaida Morguleţ.
In perioada stării de urgenţă lucrătorii sociali în comun cu asistenţii sociali au 

distribuit pachete cu produse alimentare beneficiarilor serviciului.
Şeful Serviciului M.Mititelu în comun cu lucrătorii sociali, în perioada 

pandemiei au informat beneficiarii Serviciului despre
-care sunt simptomele COVID-19
-cum se raspindeste COVID-19
-care sunt măsurile de protecţie

Situaţia epidemiologică în Republicii Moldova rămâne a fi încă destul de 
tensionată -  zilnic fiind depistate cazuri 
fiecare dintre noi să fim vigilenţi şi 
specialiştilor şi măsurile de sănătate: 
răspândire a infecţiei, precum: ev 
măştilor, jpăstrarea distanţei fizice.

noi. Această situaţie condiţionează ca 
să respectăm cu stricteţe recomandările 
publică în vederea reducerii riscului de 

itarea locurilor aglomerate, purtarea



/

In acelas context ţinem să menţionăm si9 9 9 5
pentru infectarea cu COVID 19, în Aziij 
etate :

despre măsurile şi acţiunile de prevenire 
ul pentru persoanele cu dizabilitaţi şi în

n salon cu destinaţia de izolator; 
de supraveghere a stării de sănătate 
simptomaticii clinice pentru infecţiilea

• Au fost organizate intsruiri a angajaţilor (de către specialiştii centrului de 
sănătate publică Leova) cu privire la prevenirea pentru infectarea cu 
COVID 19;

® A fost revizuit programul de lutru al angajaţilor;
• A fost interzisă cazarea a noi tutelaţi (tară prezentarea testului la 

COVID 19 valabil cel mult 48 ore);
• A fost interzis accesul vizitatorilor în instituţie;
• Au fost interzise deplasările tutelaţilor în afara instituţiei;
• A fost modificat graficul de curăţenie umedă şi dezinfectarea suprafeţelor 

în azil;
• A fost întocmit planul măsurilor de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale în azil;
• A fost procurat, suplimentar, dezinfectant, măşti medicinale, săpun lichid 

si mănuşi de unică folosinţă;
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• A fost reamenajat, adăugător, u
• Sunt realizate măsuri zilnice 

(termometria zilnică, evaluare 
respiratorii acute);

Menţionăm că de la declararea stării de urgenţă, începînd cu martie 2020 
pînă în decembrie 2020, nici un beneficiar sau angajat al azilului nu a prezentat 
simptome sau infectat cu COVID 19.

La data de 18.12.2020, trei tutelaţi se simţeau rău (aveau febră), prin 
serviciul 112 au fost spitalizaţi si testată la COVID 19 (rezultatele au aratat 2 
pozitivi si unul negativ)

La data de 23.12.2020, alţi 7 tutelati aveau febră. S-a coordonat cu CMF si, 
în incinta azilului, li s-au prelevat probe a COVID 19 (rezultatele i-au arătat pe toţi 
7 pozitivi).

Din discuţiile cu medicul infecţionist şi vicedirectorul spitalului, am fost 
anunţaţi că în secţia COVID, din 17 locuri sunt internaţi 20 pacienţi şi nu dispun de 
alte paturi libere pentru a interna tutelaţii azilului. Li s-a prescris tratament la 
domiciliu.

Ulterior, la data de 25.12.2020, au fost prelevate probele pentru restul 
19 tutelaţi (rezultatele au arătat 17 pozitivi 2 negativ).

în dimineaţa zilei de 29.12.2020, din primele 9 persoane infectate, 5 bătrîni
pneumonie. Aceste 5 persoane au fost 
prescris tratament la domiciliu care urma

au trecut radiografia si li s-a depistat 
consultate de medicul infecţionist, li s-a 
să fie administrat în azil de către asistentă medicală.

Avînd în vedere faptul că azilul nu

de cadre avem angajată o singură asisten 
fondatorul instituţiei pentru a găsi soluţii

are, în state, personal medical specializat,
medicamentele prescrise depăşesc cu mult suma alocaţiilor bugetare iar din lipsa

ă medicală, am prezentat informaţia către 
urgente.



Ca urmare a necesităţii de a inţerv

fost convocată de urgenţă Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică. 
Membrilor comisiei, le-a fost prezentată detaliat informaţia cu privire la

numărul de infectări din cadrul azilului 
spitalizaţi iar restul, 24 tutelaţi infectat 
asimptomatici.

Ţinînd cont de faptul că în azil si
putea deveni destul de gravă, azilul nu dispune de personal specializat, aparataj şi
medicamente necesare, iar secţia COVID

Ulterior emiterii Hotărîrii nr|21 
Extraordinară de Sănătate Publică, am

locuri în secţia COVID a spitalului şi vor 
Drept urmare, în perioada 29.12 

persoane. în urma primirii tratamentului

eni urgent pentru a nu permite agravarea
stării sănătăţii tutelaţilor şi ţinînd cont de informaţia precum că secţia COVID a
Spitalului Raional Leova este supraîncărcată, în după amiaza zilei de 29.12.2020 a

nt cazaţi bătrîni, starea sănătăţii acestora
» '  j

decis cu votul unanim, extinderea temporară a secţiei COVID în incinta azilului.
Deasemenea, s--a pus în sarcina djrectorului IMSP Spitalul Raional Leova,

de 83 ani, genul feminin, a decedat în secţie.
La ziua de astăzi, nu avem nici o

urmeaza in continuare tratament la domiciliu).

S-a menţionat că 2 beneficiari sunt 
primesc tratament în azil, inclusiv cei

nu dispune de locuri suficiente, Comisia a

asigurarea cu personal medical şi medicamentele necesare pentru buna organizare 
a secţiei.

din 29.12.2020 a Comisiei Teritoriale 
fost anuntat de către directorul IMSP

Spitalul raional Leova precum că acesta nu este deacord cu hotărîrea emisă şi nu o 
va executa iar pentru persoanele infpctate din azil, care au simptome, s-au găsit

fi imediat spitalizate.
2020-06.01.2021, au fost spitalizate 10 
9 persoane s-au vindecat iar o persoana

oersoană internată, simptome ale infecţiei
nu are nici un beneficiar şi este finalizat tratamentul pentru asimptomatici.

Cu privire la problemele întîlnite pe parcursul acestei perioade, menţionăm 
că cele mai mari dificultăţi au fost la capitolul conlucrare. Specialiştii spitalului 
raional ne trimiteau pentru consultaţia beneficiarilor la medicii de familie. Medicii 
de familie ne anunţau că beneficiarii din azil au peste 60 ani şi trebuie consultaţi de 
specialiştii spitalului raional. Astfel, fii mi purtaţi fără o claritate pe traseul Centri 
medicilor de familie - Spitalul raional -serviciul 112.

Din totalul angajaţilor, avem 2 persoane care au fost testate pozitiv ci 
COVID 19 (1 persoana a finisat tratamentul si a revenit la servici iar a 2-a persoan:

Persoanele în etate şi cu dizabilităti 
comunitari:

Să evite zonele aglomerat 
număr mare de persoane, de tipu

Să se limiteze la maxim 
afara celor care fac parte 
strîngerea mîinilor, îmbrăţişări 
atingerea feţei cu mîinile. Se

au

adu

um 
fa: 

ile,

fost informate de către asistenţii social

unde sunt expuşi la contact direct cu ui 
nărilor publice, cozi.

orice contact direct cu alte persoane, î: 
milia restrînsă, prin gesturi cum ar f 

sărutul obrajilor sau al mîinilo:
recomandă, inclusiv în privinţa persoanele



împreună cu care locuiesc, să NU intre în contact direct decît după igienizarea 
mîinilor atunci cînd revin la domiciliu.

d1Să păstreze distanţă semnificativă, 
care le întîlnesc în zonele urbane, pe 
regulile de igienă personală, folosind 
au simptome de gripă sau răceală, pe

e 1,5 metri, faţă de celelalte persoane pe 
atru distanţe mici. Să respecte cu stricteţe 
măştile de protecţie doar în cazul în care 

ntru a-i proteja pe ceilalţi.


