
COMISIA TERITORIALĂ  EXTRAORDINARĂ  

DE SANATATE PUBLICA OCNIȚA 

HOTARÂREA NR. 6 DIN 15 APRILIE 2022 

 

    Reeșind din informația CSP Edineț, subdiviziunea Ocnița privind cazurile cu 

infecția SARS-CoV-2 (COVID-19) înregistrate în raionul Ocnița, se constată că 

situația epiodemiologică în teritoriul administrat este favorabilă, iar intensitatea 

procesului epidemic în ultimele săptămâni este în descreștere. 

 În săptămâna curentă, începând cu data de 11aprilie 2022 s-au înregistrat cazuri de 

îmbolnăviri cu infecția SARS-CoV-2 (COVID-19) în localitățile: or.Ocnița-2, Frunză-

3, Bîrnova -1, Gîrbova -1, Lencăuți-3, Lipnic-1, s.Ocnița-2. 

       În contextul menținerii unei incidențe joase a infecției provocate de virusul SARS- 

CoV-2, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a 

Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de 

sănătate publică în contextul COVID-19 și în temeiul Hotărârii Comisiei Nationale 

Extraordinare de Sănătate Publică nr.6 din 15 aprilie 2022, Comisia Teritorială 

Extraordinară de Sănătate Publică Ocnița,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1.Se ia act de nota informativă prezentată de CSP Edineț, subdiviziunea Ocnița din 
cadrul ANSP, privind situația epidemiologică determinată de infecția Covid-19 în 
teritoriul raionului  în săptămâna 4-10 aprilie 2022 și în săptămâna curentă. 
 

2. Se anuleaza, incepând cu 16 aprilie 2022, pe întreg teritoriul raionului Ocnița starea de 
urgență în sănătate publică, declarată prin Hotârârea Comisiei Nationale Extraordinare 
de Sănatate Publică nr. 61 din 9 septembrie 2021 și  Hotărârea Comisiei Teritoriale 
Extraordinare de Sănătate Publică  Ocnița nr. 46 din 10 septembrie 2021 cu 
posibilitatea de revizuire în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel raional. 
 

3.Se recomanda, pentru a menține controlul transmiterii virusului SARS-CoV-2 după 
anularea stârii de urgențâ în sănătate publică, următoarele măsuri de prevenire  și 
control al infecției COVID-19: 

3.1.Purtarea maștilor de protecție în instituțiile medico-sanitare, în spațiile publice 
închise, în transportul public, în zonele cu potențial de aglomerare, precum spații 
de uz comun la locul de munca și studii, săli de sedințe, săli de concerte, teatre, 
cinematografe, întruniri și evenimente publice, unitați comerciale cu amănuntul, 
centre comerciale etc.; 

             3.2.Respectarea regulilor de igienă a mâinilor; 
             3.3.Respectarea regulilor de igienă respiratorie; 

3.4.Conduita socialâ responsabilă în cazul apariției simptomelor de infecții 
respiratorii. 

   

4.Începând cu 16 aprilie 2022, se abrogă: 
-Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de  Sănătate Publică nr. 60 din 23 



august 2021; 
- pct. 10;11 din Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 
Publică nr. 21 din 24 iulie 2020; 
- Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică  Ocnița nr. 
45 din 25 august 2021; 
- pct.10;11 din Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate 
Publică  Ocnița nr.12 din 25 iulie 2020. 
  

5.Activitatea instituțiilor de educație timpurie, de invățământ primar, gimnazial, 
liceal, profesional tehnic din teritoriul administrat se va organiza în conformitate cu 
prevederile legislației, cu respectarea măsurilor suplimentare aprobate de catre 
Ministerul Educației și Cercetarii, în coordonare cu Ministerul Sănătății. 
 
 

6. Pentru asigurarea unui grad înalt de protecție contra infectiei COVID-19, autoritățile 

administratiei publice locale din  teritoriul administrat, persoanele juridice,  indiferent 

de domeniul de activitate și formă juridică de organizare din raionul Ocnița, vor 

incuraja in continuare vacci”narea anti-COVID-19. 
 

7.Prezenta hotărâre întră în vigoare la data publicării pe pagina web  a Consiliului 
raional www.ocnita.md și este executorie pentru autoritățile administratiei publice  din 
teritoriul administrat, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de 
activitate și formă juridică de organizare. 

 

 

Președintele comisiei                                                               Galina Zalevscaia 

 

 

 

Secretarul Comisiei                                                              Antonina Cebotari 
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