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DISPOZIȚIA
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Teleneşti
nr.2/4 din 22 februarie 2021
Cu privire la situația epidimiologică a infecției
cu virusul ,,Covid-19” și măsurile de prevenire
și control în raionul Telenești
În temeiul pct. 9 al Regulmanetului Comisiei pentru Situații Excepțioanle Telenești
aprobat prin Dispoziția nr. 05 din 09.01.2020, în conformitate cu art. art.10, 16 ale Legii R.
Moldova cu privire la Protecţia Civilă nr. 271/1994, în conformitate cu Hoărârea nr. 46 din
22.02.2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova, în
temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
(Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției
situației epidemiologice la infecția Covid-19 până la data de 22.02.2021 în raionul Telenești,
Comisia,
Dispune:
1. Se interzice, începând cu data de 22 februarie 2021, organizarea şi desfăşurarea
conferinţelor ştiinţifice și competiţiilor sportive, cu prezenţa fizică a persoanelor, cu excepția
competiţiilor sportive fără spectatori, desfăşurate în aer liber şi în spaţii închise organizate de
către Federaţiile Sportive Naţionale, acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi
Cercetării.
2. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor,
incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans, incluse în codul CAEM 93.29, indiferent
de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke,
night-club, discotecă, club etc.).
3. Se permite activitatea piețelor în regim obișnuit de lucru cu respectarea strictă a
măsurilor de profilaxie la infecția covid-19, cu intensificarea măsurilor de control și stoparea
activității în caz de nerespectare a cerințelor date.
4. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport rutier de
persoane în trafic local, raional/interraional, cât şi activităţile conexe (gări auto/feroviare, staţii
de testare auto etc,) vor asigura respectarea strictă a măsuri de prevenire şi control a infecţiei
COVID – 19 și vor limita numărul de persoane în transportul rutier în trafic raional şi
interraional - proporţional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport, iar pentru
transportul rutier în trafic local în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;
4.1 Se dispune autorităților responsabile, în limita comeptențelor, efectuarea până la
28.02.2021 a unui control mai riguros, privind respectarea de către persoanele fizice și
persoanele juridice, care efectuează activități de transport rutier de persoane în trafic local,
raional, cât și activități conexe a măsurilor de prevenire și control al infecției Covid-19 prevăzute
în pct. 4 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27.11.2020 a Comisiei naționale extraordinare de
sănătate publică.

4.2 În funcție de nivelul atestat de respectare a măsurilor de prevenire și control a
infecției Covid-19, menționate la pct. 4.1 măsura poate fi revizuită.
5. Se permite activitatea grădinițelor de copii, în regim obișnuit, cu frecventarea zilnică,
de către toți copii înscriși în grupe, cu revizuirea deciziei date în dependență de situația
epidemiologică.
6. Se interzice, pe timpul stării de urgență, declarată prin Hotărârea nr. 3 din 16 februarie
2021 a Comisiei Teritoriale Extraordinare
de Sănătate Publică, desfășurarea tuturor
manifestațiilor (competiții sportive, dansuri) în instituțiile de învățământ din raion.
7. Autoritățile din domeniul oridinii publice vor continua supravegherea respectării de către
persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției Covid-19.
8. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției Covid-19, măsurile
restrictive vor fi revizuite.
9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta dispoziție constituie pericol
pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravenționlă și/sau
penală a persoanelor vinovate.
10. Prezenta dispoziție se publică pe pagina web a Consiliului raional, intră în vigoare la data
aprobării și urmează a fi adusă la cunoștința titularilor funcțiilor vizate.
Preşedintele raionului Teleneşti,
Preşedintele Comisiei pentru SE

Mariana OMBUN

Secretarul Comisiei pentru
Situații Excepționale

Diana TUDOSAN

