
 

 

 
MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII,  MUNCII  ȘI  PROTECȚIEI  SOCIALE AL RM 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ 

CENTRUL  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  EDINET 

___________________________________________________________________________ 
                   Str. Puşkin 16,  MD- 4600, or Edineţ, Tel/Fax +373 (246) 2-39-66 

email: csp.edinet@ansp.md   cspedinet@rambler.ru  

 

 

______________  Nr.____________                                                                                                                            

La nr._______ din ____________    

 

Comisia Teritorială de Sănătate Publică Ocnița. 

Dnei Galina Zalevscaia, președintele Comisiei. 

 

Notă informativă. 
Cu privire la situația epidemiologică prin infecția COVID-19, 

respectarea prevederilor Hotărîrilor  CNESP nr.11 din 15.05.2020 

și CTESP nr.3 din 16.05.2020 

 

 Se informează CTESP cu referire la situația epidemiologică prin infecția 

COVID-19 în raionul Ocnița. 

 În perioada 03.04.2020 – 24.05.2020 în raionul Ocnița au fost înregistrate 53 

cazuri cu infecția COVID-19. 

 Toate cazurile înregistrate sunt confirmate prin teste de laborator pozitive. 

 Cazurile au fost înregistrate pe parcursul lunilor aprilie-mai în următoarele 

localități: 

 com. Lipnic – 2  

 or. Ocnița – 2 

 s. Călărășeuca – 1 

 com. Grinăuți-Moldova – 1  

 com. Dîngeni – 1  

 or. Frunză – 1  

 s. Corestăuți – 1  

 or. Otaci – 44   

 În rezultatul investigațiilor epidemiologice 4 cazuri au fost de import la 

persoane reîntoarese din Rusia, țară cu statut nefavorabil cu infecția COVID-19, 

inclusiv 1 la persoană de origine romă din Otaci. Alte 49 cazuri sunt cu transmisie 

locală. Din totalul de cazuri 2 s-au înregistrat la lucrători medicali (asistentă 

medicală la IMSP „SR Ocnița”, altul la medic , angajat al serviciului AMU 112 

Briceni). 
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În perioada respectivă s-a înregistrat 1 caz cu decesla pacient aflat la tratament ăn 

IMSP Institutul Oncologic. 3 pacienți au fost infectați la SRL „SS Dializa” Bălți, și 

respectiv unul la IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” 

 Începînd cu 21.04.2020 pînă la 24.05.2020 în or. Otaci au fost înregistrate 44 

cazuri cu infecția COVID-19 confirmate pozitiv la persoane de etnie romă. 

 Primul caz înregistrat a fost confirmat la 21.04.2020 la o persoană revenită 

din Rusia la data de 14.04.20  

 3 cazuri confirmate se înregistrează în perioada 30.04 - 01.05 2020 la 3 

barbați, inclusiv 2 cazuri, la persoane cu tratament prin hemodializă in cadrul SRL 

„BB Dializa” or.Bălți, unde anterior au fost înregistrate cazuri cu COVID19. Altă 

persoană, pacient al Spitalului de Psihiatrie Bălți, la 29.04.2020 s-a solicitat testare 

de urgență,COVID19 confirmat. În perioada 08.05 – 12.05.2020 se înregistrează 

alte 11 cazuri confirmate COVID19. 

 La 08.05.2020 2 focare de familie cu cîte 3 cazuri respectiv  

 La 09.05–10.05.2020 focar de familie cu 2 cazuri și un focar cu 1 caz 

confirmat. Cazurile sunt legate prin rudenie. 

 La 12.05.2020, alt caz pe str.Podgornaia,1. 

 În perioada 14.05 –18.05.2020 se mai înregistrează 12 cazuri legate intre ele 

prin rudenie cu celelalte focare.  

 În perioada 21.05–24.05.2020 se mai înregistrează 16 cazuri legate intre ele 

prin rudenie cu celelalte focare, formînd alte 2 microfocare. 

 Total în cazurile respective la moment sunt 40 contacți. Din totalul de cazuri 

înregistrate în or.Otaci la persoane de etnie romă, ponderea celor peste vîrsta de 50 

ani, majoritatea cu comorbidități, constituie 54,7%. Ponderea copiilor și 

adolescențelor constituie 17,0%, celor cu vîrsta 20 – 49 ani constituie 28,3%. 

 Despre situația creată s-a informat și s-a discutat la ședințele CSE raionlă și 

locală. S-a solicitat suplimentar asigurarea strictă a prevederilor activităților de 

prevenire a infecției cu COVID-19 în or.Otaci de către primăria orașului, serviciile 

cu abilități respective, organizarea și efectuarea activităților medico-sanitare de 

către IMSP CS Otaci, SR Ocnița, activități suplimentare cu populația de origine 

romă. 

 La 16.05.2020 CTESP Ocnița, în baza Hotărîrilor  CNESP nr.10 și 11 din 

15.05.2020, a aprobat Hotărîrea CTESP nr.3 din 16.05.2020, prin care s-a declarat 

starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul raionului Ocnița pe 

perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în 

funcție de evoluția situației epidemiologice. 

 Autoritățile administrației publice locale de nivelul I, toate persoanele 

juridice de drept public și de drept privat înregistrate în raionul Ocnița, indiferent 

de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii și 

alte persoane fizice aflate pe teritoriul raionului, urmau să asigure respectarea 

strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției cu COVID-19. 

 Cei responsabili nu au organizat și efectuat afișarea Hotărîrii respective pe 

panourile informative ale APL de nivel local. Majoritatea persoanelor juridice de 

drept public și de drept privat înregistrate în raionul Ocnița, indiferent de tipul de 



proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii și alte persoane 

fizice aflate pe teritoriul raionului nu au fost familiarizați cu prezenta Hotărîre. 

 Cu părere de rău, în săptămîna precedentă s-a observant o tendință de 

iresponsabilitate, ignorare a respectării prevederilor Hotărîrii nominalizate privnd 

măsurile de control și combatere a infecției cu COVID-19 de către majoritatea 

persoanelor juridice de drept public și de drept privat înregistrate în raionul Ocnița, 

indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți 

cetățenii și alte persoane fizice aflate pe teritoriul raionului.  

 Cele mai grave încălcări privind nexecutarea prevederilor Hotărîrii 

nominalizate privnd măsurile de control și combatere a infecției cu COVID-19 în 

teritoriul subordonat primăriei Otaci. 

 Primăria Otaci, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat 

înregistrate în or.Otaci, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de 

organizare, precum și toți cetățenii și alte persoane fizice aflate pe teritoriul 

or.Otaci, nu execută prevederile Hotărîrii nominalizate privnd măsurile de control 

și combatere a infecției cu COVID-19. 

 În rezultatul evaluării și monitorizării s-a constat nerespectarea deplină a 

prevedrilor p.2. 

 Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de 

transport rutier de persoane în trafic urban/raional/interraional, nu asigură în volum 

deplin respectarea privind limitarea numărului de persoane în transportul rutier în 

trafic raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in 

mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% 

din capacitatea de îmbarcare a unității de transport, purtarea obligatorie a măștilor 

de protecție pentru pasageri. În or.Otaci  la 16-17 și 23-24 mai 2020 nu a fost 

sistată circulația transportului rutier public. 

 Unitățile comerciale cu amănuntul nu asigură cu responsabilitate și în volum 

deplin: 

 Distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior; 

 Asigurarea personalului cu echipamente de protective; 

 Substanțele dezinfectante pentru mîini nu sunt la intrare, dar în majoritatea 

cazurilor în locuri neaccesibile pentru cumpărători, aceștea nu sunt solicitați 

să-și dezinfecteze mîinile.;  

 Practice este ignorant accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închisal 

untăților respective; 

 Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, și asigurarea regimului 

de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi; 

 Aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea 

permanentă. 

 Nu este interzisă și practic este admisă aflarea persoanelor în vîrstă de peste 

63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate 

stringentă. 

 La fel nu este interzisă și practic este admisă aflarea persoanelor, inclusiv a 

copiilor pe terenuri de joacă. 



 Serviciile de coafură (aranjare şi tuns) au relansate cu nerespectarea strictă a 

măsurilor de control și prevenire COVID-19: 

 Se admit alte servicii decît aranjare şi tuns; 

 Nu se respectă prestarea serviciilor doar prin programare prealabilă; 

 Nu se efectuiază triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de 

lucru (termometria, starea sănătății); 

 Nu se asigură angajațiii cu echipamente de protecție individuală – halat de 

lucru, mască, mănuși; 

 Locurile de muncă nu se prelucrează cu soluții dezinfectante pe bază de 

alcool după fiecare client și a suprafețelor (mînere, întrerupătoare, mese, 

scaune, etc.); 

 Nu se asigură termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților; 

 Nu se asigură purtarea obligatorie a măștilor de către clienți. 

 În or.Otaci  la 16-17 și 23-24 mai 2020 nu a fost sistată circulația 

transportului rutier public. 

 Acestea și alte încălcări, care urmau să fie asigurate în perioada situației 

excepționale și prelungite după 15 mai, cu respectarea strictă a măsurilor de control 

și combatere a infecției cu COVID-19, admise de primăria or.Otaci, de persoanele 

juridice de drept public și de drept privat înregistrate în or.Otaci, indiferent de tipul 

de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii și alte 

persoane fizice aflate pe teritoriul orașului, au creat situația epidemiologică gravă 

în or.Otaci. 
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