
REPUBLICA MOLDOVA PECnYEJIHKA MOJI^OBA

CONSILIUL RAIONAL 
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DECIZIA nr. 4.5

Proiect

din 24.09.2020 or. Leova

„Cu privire la monitorizarea 
răspândirii infecţiei Covid-19 
pe teritoriul raionului Leova”

în temeiul art.43 alin.(2) al Legii nr.436-XIV din 28.12.2006 „privind administraţia 
publică locală”, Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 
15.05.2020, Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 21 din 
24.07.2020 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Raional Leova

DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de domnul Vladirnir CERNOHŢAN, şef IMSP 
Centrul de Sănătate Leova, privind măsurile luate în vederea monitorizării şi 
reducerii riscului de răspândire a infecţiei COVID - 19 pe teritoriul raionului Leova.

2. Se pune în sarcina Instituţiilor Medico Sanitare Publice din subordinea Consiliului 
Raional Leova realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, 
inclusiv a măsurilor de control a infecţiei COVID-19 în conformitate cu 
instrucţiunile şi actele normative în vigoare, privind:
respectarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul instituţiei 
medicale;

- efectuarea triajului şi monitorizarea zilnică la COVID-19 al
pacientului/beneficiarului/însoţitorului;

- efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru;
- asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de 

expunere, cât şi monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie;
- asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor şi 

organizarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie.

3. Se pune în sarcina Direcţiei de învăţământ, Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi 
Sport să organizeze şi să monitorizeze permanent activitatea instituţiilor 
educaţionale din subordine în condiţii speciale, conform hotărârilor Comisiei 
Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică şi instrucţiunilor Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării cu privire la protecţia sănătăţii în instituţiile 
educaţionale.



4. Se pune în sarcina Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei să asigure 
angajaţii Direcţiei cu echipamente de protecţie, căt şi instruirea acestora privind 
lucrul cu beneficiarii în condiţii speciale.

5. Se pune în sarcina Direcţiei Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea 
Investiţiilor să monitorizeze respectarea măsurilor de restricţie şi protecţie sanitară 
pentru asigurarea bunei desfăşurări a transportului public de persoane, privind:

- dotarea personalului care efectuiază transportul rutier cu echipament de 
protecţie (măşti, mânuşi), dezinfectanţi (pentru mâini şi suprafeţe),
- triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, 
starea sănătăţii);
- ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după 
necesitate;
- automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, 
cu informarea angajatorului;
- limitarea numărului de persoane în transport proporţional numărului de scaune 
disponibile;
- purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto şi pasageri, 
pe parcursul călătoriei;
- respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din gări şi 
mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare 
rută/cursă efectuată la staţia;
- verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la 
îmbarcarea la cursele de transport.

6. Se pune în sarcina Direcţiei Finanţe idenfificarea de surse financiare suplimentare 
în vederea acoperirii unor eventuale cheltuieli pentru monitorizarea răspândirii 
infecţiei Covid-19.

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui 
raionului, dl Nicolae PRIŢCAN.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul Consiliului raional

Avizat: Ceoric Roxana Sp. principal


