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COMISIA TERITORIALĂ  EXTRAORDINARĂ  

DE SANATATE PUBLICA OCNIȚA 

 

HOTARÂREA NR. 7 DIN  29 IULIE 2022 

În temeiul art.55 din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările 

ulterioare, și ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologică prin infecția cu 

COVID-19 în raionul Ocnița, Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică 

constată, că intensitatea procesului epidemic  în teritoriul administrat, după o perioadă de 

stabilizare și diminuare pe parcursul lunilor mai-iunie, începîând cu săptămâna 28 (11-

17.07.2022) este în continuă creștere, de la 11 cazuri la 38 cazuri în săptămâna 30 (25-

31.07.2022). Incidența cazurilor respective a crescut în perioada săptămânilor menționate 

de la 21 cazuri la 74 cazuri, la 100 mii populație.  

În luna iulie ponderea cazurilor înregistrate cu COVID-19 a sporit de 8,5 ori față de 

iunie. Total în raionul Ocnița s-au înregistrat 68 cazuri (incidența 133 la 100 mii 

populație). 

Incidența cazurilor cu COVID-19 este supra nivelului total pe raion în 13 localități 

(Mihălășeni - 147%000, Rujnița - 157%000, Lipnic - 185%000, Bîrnova - 217%000, Gîrbova - 

233%000, or.Ocnița – 238%000, Berezovca - 250%000, Sauca - 317%000, Mereșeuca - 346%000, 

Rediul-Mare - 354%000, Lencăuți - 361%000, Frunză - 388%000, Grinăuți-Raia - 715%000). 

În alte 5 loclități incidența cazurilor cu COVID-19 este sub nivelului total pe raion 

(Verejeni - 130%000, Clocușna - 94%000, Hădărăuți - 56%000, Dîngeni - 59%000, or.Otaci - 

39%000). 

În loclitățile Bîrlădeni, Paladea, Călărășeuca, Corestăuți, Grinăuți-Moldova, Paustova, 

Naslavcea, com.Ocnița, Maiovca, Unguri, Vălcineț, Codreni- cazuri cu COVID-19 în luna 

iulie nu s-au înregistrat. 

Instituțiile medicale din raion (Spitalul raional, Centrele de Sănătate Ocnița, Otaci, 

Frunză, SAMU Ocnița) dispun de cantități suficiente de teste rapide de diagnosticare 

(TRD) a infecției COVID-19. 

În ultima perioadă, inclusiv în luna iulie, a scăzut considerabil numărul populației 

eligibile care au fost cuprinse cu imunizarea antiCOVID-19 cu ciclul complet de 

vaccinare. 

 În prezent, conform ordinului MS nr.723 din 22.07.2022, este recomandată doza 2 

booster de imunizare cu vaccinuri antiCOVID-19 a persoanelor care au anterior 

administrate dozele 1, 2, booster 1. La fel pot solicita imunizarea cu vaccinuri antiCOVID 

-19 persoanele nevaccinate anterior.   

În contextul creșterii incidenței infecției provocate de virusul SARS-CoV-2, ținând 

cont de predominanța formelor ușoare și medii de boală și scăderea proporției cazurilor 

grave și a deceselor, în comparație cu nivelul similar de incidență în perioadele precedente, 

având în vedere nivelul de pregătire a sistemului de sănătate pentru diagnosticarea și 

tratamentul pacienților, în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire și răspuns la 

infecția COVID-19, în conformitate cu recomandările Comisiei naționale extraordinare de 

sănătate publică nr.7 din 28 iulie 2022 privind considerentele pentru implementarea sau  

ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, Comsia  teritorială 

extraordinară de sănătate publică Ocnița, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se ia act de nota informativă prezentată de CSP Edineț, subdiviziunea Ocnița din 

cadrul ANSP, privind situaţia epidemiologică la infecția COVID-19 și măsurile de 
prevenire şi răspuns privind situația epidemiologică determinată de infecția 
nomonalizată supra în teritoriul raionului. 

2. IMPS din teritoriul administrat vor asigura: 

a) monitorizarea continuă a evoluției situației epidemiologice prin infecția 

COVID-19 la nivel raional; 

b) instituirea regimului de vizite în instituțiile medico-sanitare astfel, încât să 

asigure protecția maximă a personalului și pacienților, iar în cazul IMPS SR Ocnița va 

fi asigurat accesul însoțitorilor copiilor și al îngrijitorilor, care însoțesc persoane cu 

dizabilități accentuate; 

        c) continuarea promovării măsurilor de protecție eficiente la nivel individual și  de 

sănătate publică pentru a reduce transmiterea infecției COVID-19, conform anexei; 

d) continuarea procesului de vaccinare anti-COVID-19, în conformitate cu 

obiectivele națioanle de vaccinare. 

3.Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică Ocnița va  continua realizarea 

măsurilor de eficientizare a supravegherii clinico-epidemiologice, intervenție și 

prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivel teritorial. 

4.Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei  va promova, în cadrul Centrului de 

Asistență și Protecție Socială ” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” respectarea  

măsurilor de protecție, conform anexei, pentru a reduce riscul transmiterii infecției 

COVID-19. 

5.Direcția Învățământ va asigura, în cadrul instituțiilor din subordine, respectarea 

măsurilor de protecție, conform anexei, pentru a reduce riscul transmiterii infecției 

COVID-19. 

  6.Agenții economici transportatori din teritoriul administrat vor promova aplicarea 

măsurilor de prevenire, conform anexei, pentru a reduce riscul transmiterii infecției 

COVID-19. 

   7.Autoritățile administrației publice locale de nivelul I, persoanele juridice, indiferent   

de domeniul de activitate și forma juridică de organizare vor promova  aplicarea 

măsurilor de protecție eficiente pentru a reduce transmiterea virusului și vaccinarea 

angajaților împotriva infecției COVID-19, ca cea mai eficientă metodă de stopare a 

răspândirii infecției cu SARSCoV-2. 

8.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 

http://www.ocnita.md/
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Anexă 

la Hotărârea CTESP Ocnița nr. 7 din 29 iulie 2022 

 

Măsurile de sănătate generale de prevenire și control al infecției COVID-19 

aplicabile la nivel raional 

 

1. Se recomandă respectarea măsurilor de sănătate publică de prevenire şi control al 

infecției COVID-19, aplicabile la nivel raional: 

1.1. respectarea măsurilor sanitare la locul de muncă, cu aerisirea spațiilor 

închise; 

1.2. respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile 

cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități; 

1.3. monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. 

Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistență 

medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19; 

1.4. instalarea la intrare, în locuri vizibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru 

mâini pe bază de alcool; 

1.5. respectarea de către conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice, ai 

instituţiilor social-medicale din teritoriul administrat a măsurilor de control 

al infecţiei COVID-19; 
1.6. igienizarea periodică a unităților de transport public de pasageri. 

 

2. Se recomandă respectarea măsurilor individuale de prevenire şi control al infecției 

COVID-19, aplicabile la nivel raional: 

2.1. purtarea măștilor de protecție în instituțiile medico-sanitare publice și 

private, în transportul public, centre comerciale, magazine alimentare și 

nonalimentare. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul; 
2.2. respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru; 

2.3. respectarea regulilor de igienă a mâinilor; 

2.4. respectarea regulilor de igienă respiratorie; 

2.5. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către 

persoanele, cărora le este stabilit regimul respectiv. 

 


