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DISPOZITIA
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a raionului Teleneqti

nr.6ll din24 august 2021

Cu privire la starea sitaaliei epidemiologice
COWD-lg pe teritoriul raionului Telenegti
pe perioada de 7 luni a anului 2021

inbaza analizei situaliei epidemiologice la infectia COVID-I9 qi a factorilor de risc privind

managementul situatiei de urgen!6 generatl de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul raionului Teleneqti

la data de 24.08.2021, realizatd de Centrul de s5ndtate Publici Orhei, subdiviziunea Teleneqti, in
contextul necesit[1ii men]inerii condiliilor socio-economice necesare desfdgurdrii activitdlilor,
concomitent cu realizarea unui nivel de alertd adecvat pentru urgenlele de sdndtate public6, in
temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a s[netdfii publice (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova,2009, nr. 67, art. 183), cu modificdrile ulterioare, gi a planului

national de imunizare anti-COVID-19, unnare a analizei evolutiei situaliei epidemiologice qi a
datelor de acoperire vaccinalS in ptan teritorial, in contextul riscului sporit de import al noilor
variante ale virusului SARS-CoY-2, precum qi de rdsp6ndire a acestora pe teritoriul raionului,
Comisia

DISPUNE:
1. Se ia act de raportul Centrului de Slndtate Publicd Orhei, subdiviziunea Teleneqti Cu privire la

starea situafiei epidemiologice COVID-l9 pe teritoriul raionului Teleneqti pe perioada de 7 luni a
anului 2021.

2. Se menfin mdsurile de prevenire qi control ale infecliei Covid-l9, aplicabile la nivel nafional qi

teritorial, conform HotSrdrilor Comisiei Nafionale Extraordinare de Slnitate Publici nr. 59 din
13.08.2021qi nr. 60 din23.08.2021, cu unele modificdri qi completiri.

3. in func1ie de evolufia epidemiologicd, Comisia teritorialS extraordinarE de sdn6tate public[ va
continua examinarea qi adoptarea hotdr6rilor privind situafia epidemiologicl in cadrul qedinfelor.
TotodatS, va dispune facilitarea organiz[rii procesului de vaccinare impotriva COVID19 qi se va
convoca cel pulin o datl la 2 sdptdmAni pentru a discuta rezultatele gi provoc6rile procesului de
vaccinare, cu identificarea gi implementarea acliunilor necesare; inclusive va stabili ca obiectiv o

acoperire vaccinald de 70% a populaliei eligibile la nivelul raionului.
4. Centrul de Sdndtate Publicd Orhei, subdiviziunea Teleneqti, ISMP Spilalul raional TeleneSti,

IMSP Centrele de Sdndtale Telenegti, Brinzenii Vechi, Mdndreqti, Sdr6tenii Vechi, Cdzdneqti
vor asigura:

4.1. evaluarea gradului de preg6tire gi a capacitillii de rispuns a instituililor qi serviciilor
medico-sanitare in cazul unei eventuale agravfui a situatiei epidemiologice prin COVID-19;
4.2. asigurarea unui nivel adecvat de preg[tire a componentelor sistemului de slnltate pentru

a reactiona eficient in cazul unei eventualele urgenle de sdnitate publicd (fond de paturi, stoc
de medicamente, vaccinuri, consumabile, echipamente medicale, acces la servicii de
diagnostic Ai tratament);



4.3. accelerarea cregterii acoperirii vaccinale impotriva COVID-l9 prin implementarea

campaniilor de informare lintite pentru diferite categorii de populafie privind beneficiile

vaccinlrii gi riscurile ce pot fi provocate de COVID-I9;
4.4. desfbgurarea activitdlilor de instruire pentru creqterea vigilenlei lucr[torilor medicali

privind r[spindirea virusului SARS-CoV-2, inclusiv a noilor variante;

4.5. monitorizareaactivd a persoanelor aflate in autoizolare gi a contactilor;
4.6. monitorizarca activd a persoanelor aflate in tratament la domiciliu, cu identificarea

persoanelor solitare gi asigurarea accesului lor gratuit la medicamente;

6.Inspectoratul de Poli(ie TeleneSti va asigura:

6.1-. intensificarea controlul respectdrii mdsurilor de prevenire gi control al infecliei COVID-l9,
conform prevederilor hottuArilor Comisiei Nalionale Extraordinare de Sflndtate Public6, in spatiile

publice inchise pi desohise, transportul public, pielele agricole, zonele de agrement etc.;
-6.2. 

suport in monitorizareaactiv[ a persoanelor plasate in autoizolare, in tratamenf la domiciliu qi

a contactilor;
6.3. implic wea activda efectivului in impleme trtarca campaniei de vaccinare;

6.4. acoperirea vaccinald de cel pu\in7|% a personalului din subordine.

7. Controiul asupra executdrii dispoziliei date, se atribuie vicepreqedintelui Comisei situalii

exceplionale a raionului Teleneqti, dl Alexandru Taburceanu, vicepreqedinte al raionului pe

probleme sociale.
8. irczenta dispozilie se public6 pe pagina web a Consiliului raional, intrd in vigoare la data

aprobdrii qi urmeaz6 a fi adus6la cunogtinfa titulaxilor funcfiilor vizate. _,.

Pregedintele Comisiei pentru S.E.
Pregedintele raionului Telenegti

Secretarul Comisiei pentru S.E. Diana TUDOSAN


