
 
	
	

REGULI	DE	ACTIVITATE	PENTRU	BUSINESS	
în	perioada	01	iulie	-15	iulie	2020	

	
	

	
Potrivit	hotărârilor	Comisiei	Naționale	Extraordinare	De	Sănătate	Publică	nr.	17	din	23	iunie	2020	(cu	modificările	și	
completările	ulterioare)	și	nr.	19	din	27	iunie	2020,	se	reiau	toate	activitățile	economice,	cu	respectarea	măsurilor	
generale	și	speciale	de	sănătate	publică	stipulate	ı̂n:	

§ Reguli	generale	referitor	la	măsurile	de	prevenire	a	infecției	Covid-19	(anexa	nr.1),	și		
§ Măsurile	speciale	prevăzute	de	hotărârile	CNESP	anterioare	(anexa	nr.2),	după	caz,	și	
§ Ghidul	cu	privire	la	măsurile	de	prevenire	a	infecției	Covid	–	19	la	locul	de	muncă”	(anexa	nr.	3).	

	
Excepție!	de	la	reluare	constituie	următoarele	activități:	
	

	 ACTIVITĂȚI	INTERZISE	ÎN	PERIOADA	01-15	IULIE	

1. 	 	
Activitatea	centrelor	de	reabilitare/recuperare,	inclusiv	balneosanatoriale,	cu	excepția:	
a) Centrului	republican	de	reabilitare	pentru	copii	și		
b) Centrului	republican	experimental	de	protezare	ortopedie	și	reabilitare	(servicii	de	intervenție	timpurie	și	

reabilitare	medicală	ı̂n	ambulatoriu);	
	

2. 	 Activitățile	consultativ-diagnostice	și	de	tratament	programate,	cu	excepția	prevederilor	punctului	24	al	
hotărı̂rii	CNESP	nr.	11	din	15	mai	2020:		
a) ”Instituțiile	medico–sanitare	publice	și	prestatorii	de	servicii	de	sănătate	de	drept	privat,	vor	asigura	reluarea	

graduală	a	activităților	consultativ-diagnostice	și	de	tratament	programate	ı̂n	condiții	de	ambulator	și	a	
examenelor	medicale	cu	scop	profilactic	ı̂n	condiții	de	ambulator,	cu	programarea	prealabilă	a	pacienților,	ı̂n	
baza	documentelor	Ministerului	Sănătății,	Muncii	și	Protecției	Sociale	cu	respectarea	tuturor	măsurilor	de	
precauție:		

a. Se	relansează	următoarele	activități	medicale	de	ambulator,	ı̂ncepı̂nd	cu	data	de	16	mai	2020:	activități	de	
imunizare;	asistența	medicală	stomatologică	programată;	activitatea	Comisiilor	medicale	de	examinare	a	
conducătorilor	de	vehicul;	activitatea	Comisiilor	de	examinare	pentru	angajare	la	muncă	ı̂n	țară	și	peste	
hotarele	republicii,	activitatea	Comisiilor	medico-militare	pentru	examinarea	medicală	a	recruților,	Comisiilor	
de	examinare	medicală	la	angajare	ı̂n	muncă;	Comisiilor	de	examinare	medicală	la	angajare	ı̂n	muncă;	
Comisiilor	de	examinare	medicală	pentru	port-armă,	Comisiilor	de	examinare	medicală	de	trimitere	pentru	
expertizare	și	prelungire	a	gradului	de	dizabilitate	etc.,	conform	cerințelor	actelor	normative	ı̂n	vigoare.	
Prestarea	serviciilor	se	va	efectua,	cu	programare	prealabilă,	cu	respectarea	strictă	a	măsurilor	de	control	și	
prevenire	COVID-19,	ı̂n	dependență	de	evaluarea	riscului	epidemiologic	pentru	fiecare	categorie	de	personal.		

b. Se	relansează	următoarele	activități	medicale	din	cadrul	spitalelor,	ı̂ncepı̂nd	cu	data	de	16	mai	2020,	ı̂n	
condiții	de	staționar:	serviciile	de	chirurgie	de	o	zi;	intervențiile	chirugicale	planificate	pacienților	cu	risc	
anestezic	conform	scorului	ASA	(American	Society	of	Anesthesiology),	ı̂n	conformitate	cu	prevederile	
Protocolului	clinic	standardizat	ı̂n	anestezie	aprobat	prin	ordinul	nr.861/	2013;	serviciile	de	reabilitare	
precoce	a	pacienților	după	AVC,	infarct	miocardic,	traumatisme.”	

	

3. 	 Activitatea	procesului	educațional	în	cadrul	instituțiilor	de	învățămînt	general,	profesional	și	universitar	
(pentru	instituțiile	publice	și	private);	
	

4. 	 Activitatea	taberelor	de	odihnă	și	întremare	a	sănătății	copiilor;	
	

5. 	 Organizarea	și	desfășurarea	tuturor	activităților/competițiilor	cu	caracter	cultural–sportiv,	cu	excepția:	
a. Procesului	de	antrenament	de	către	sportivii,	membri	ai	lotului	național,	ı̂n	grupuri	mici,	ce	nu	depășesc	7	

persoane,	organizate	strict	ı̂n	aer	liber	cu	respectarea	tuturor	normelor	pentru	prevenirea	și	răspı̂ndirea	
infecției	COVID	–	19	(	punctul	26	al	hotărı̂rii	CNESP	nr.	11	din	15	mai	2020),	

b. Antrenamentelor	desfășurate	ı̂n	aer	liber,	pentru	sportivii	legitimați	de	către	următoarele	Federații	Sportive	
din	Republica	Moldova:	Federația	de	Badminton;	Federația	de	Caiac	–	Canoe;	Federația	de	Fotbal;	Federația	
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de	Haltere;	Federația	Sporturilor	Nautice;	Federația	de	Tenis.	Procesul	de	instruire	și	antrenament	se	va	
organiza	exclusiv	la	centrele	sportive,	terenurile	de	sport,	bazinele	sportive,	acreditate	de	către	Ministerul	
Educației,	Culturii	și	Cercetării,	cu	respectarea	prevederilor	din	Instrucțiunea	cu	privire	la	măsurile	de	
prevenire	a	infecției	COVID-19	ı̂n	centrele	sportive,	terenurile	de	sport,	bazinele	sportive	ı̂n	procesul	de	
organizare	a	antrenamentelor	individuale	și	contact,	conform	Anexei	nr.	2.	Lista	entităților	sportive	(centre,	
terenuri,	bazine),	ı̂n	cadrul	cărora	se	permite	reluarea	antrenamentelor,	va	fi	aprobată	prin	ordinul	intern	al	
Ministerului	Educației	Culturii	și	Cercetării,	la	solicitarea	federațiilor	de	profil,	ı̂n	funcție	de	nivelul	de	
corespundere	a	entității	sportive	normelor	sanitar-epidemiologice	de	prevenire	și	control	a	infecției	COVID-
19	(relansat	din	01	iunie,	potrivit	punctului	3	al	hotărı̂rii	CNESP	nr.	13	din	29	mai	2020)	

c. Competițiilor	de	fotbal	la	Cupa	Moldovei	ediția	2019-2020	în	perioada	21-30	iunie	2020	(meciurile	semi-
finale,	tur-retur	și	finala	mare),	precum	și	startul	campionatului	Național	de	Fotbal,	ediția	2020	-	2021	
începind	cu	03	iulie	2020,	organizat	exclusiv	de	către	Federația	Moldovenească	de	Fotbal,	cu	respectarea	
misurilor	de	prevenire	și	control	a	răspîndirii	infecției	Covid-19	(vezi	hotîrîrea	CNESP	nr.16	din	18	iunie	
2020),	permise	prin	punctul	4	hotărı̂rii	CNESP	nr.	16	din	18	iunie	2020;	

d. Antrenamentelor	desfășurate	în		aer	liber,	pentru	sportivii	legitimali	de	către	Federația	de	canotaj,	Federația	
de	Tir	cu	Arcul,	Federația	de	Turism	Sportiv,	Federația	de	Alpinism	și	Escală,	Federația	de	Ciclism,	Federalia	
de	Orientare	Sportiva,	Federația	de	Radiosport,	Federația	Națională	de	Tir	Sportiv	Aplicat,	Federația	de	
Baseball	și	Softball	din	Republica	Moldova,	cu	respectarea	prevederilor	punctului	3	al	hotărı̂rii	CNESP	nr.	13	
din	29	mai	2020	(vedeti	pct.a	mai	sus),	permise	prin	punctul	6	hotărı̂rii	CNESP	nr.	16	din	18	iunie	2020.	
	

6. 	 Activitatea	cluburilor	de	noapte:	activitatea	cluburilor	de	noapte	ce	se	referă	la		activitatea:	
a. Discotecilor	incluse	ı̂n	codul	CAEM	56.30	și	a		
b. Ringurilor	de	dans	incluse	ı̂n	codul	CAEM	93.29,		

indiferent	de	denumirea	de	firmă	a	unității	comerciale	(ca	exemplu:	disco-bar,	club	de	noapte,	karaoke,	knight-club,	
discotecă,	club	etc);	
	

7. 	 Organizarea	ceremoniilor(nunți,	cumetrii,	omagieri,	mese	de	pomenire)	ı̂n	orice	instituție	indiferent	de	statut	
public	sau	privat;	
	

8. 	 Activitatea	zonelelor	de	agrement	incluse	ı̂n	codul	CAEM	93.21	-	bâlciuri	și	parcuri	de	distracții.	
	

	
	
	

Anexa	1:	REGULI	GENERALE	REFERITOR	LA	MĂSURILE	DE	PREVENIRE	A	INFECȚIEI	COVID-19	
	

1. Asigurarea	respectării	distanței	sociale	ı̂ntre	persoane	de	minim	1	(unu)	metru,	cu	excepția	ı̂n	care	prin	prevederi	
speciale	se	stabilește	respectarea	unei	distanțe	mai	mari	ı̂ntre	persoane	sau	ı̂n	cazul	regulilor	de	transportare	a	
persoanelor	ı̂n	transportul	public;		

2. Purtarea	măștilor	ı̂n	transportul	public,	spațiile	comerciale,	ı̂n	spații	publice	ı̂nchise	și	deschise	ı̂n	situația	ı̂n	care	
nu	poate	fi	respectată	distanța	socială/fizică.	Masca	trebuie	să	acopere	atı̂t	gura,	cı̂t	și	nasul;		

3. Respectarea	regulilor	de	igienă	a	mı̂inilor.	Utilizarea	soluțiilor	de	dezinfectare	sau	spălarea	cu	apă	și	săpun;		

4. Respectarea	regulilor	de	igienă	respiratorie.	Eticheta	tusei	și	strănutului;		

5. Respectarea	strictă	a	regimului	de	autoizolare;		

6. Monitorizarea	individuală	a	stării	de	sănătate;		

7. Monitorizarea	zilnică	a	stării	de	sănătate	a	angajaților;		

8. Asigurarea	triajului	la	intrarea	ı̂n	spații	comerciale,	instituții	publice	și	la	locul	de	muncă,	inlcusiv	termometria;		

9. Asigurarea	personalului/angajaților	cu	echipamente	de	protecție;		

10. Asigurareacusoluțiidezinfectantepentrumı̂inilaintrareı̂nı̂ncăperișilalocul	de	muncă;		

11. Dereticarea	umedă	și	prelucrarea	cu	produse	dezinfectante	a	suprafețelor,	utilajelor	minimum	de	3	(trei)	ori	pe	zi	
la	locul	de	muncă;		

12. Aerisirea	/	ventilarea	spațiilor.		
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Anexa	2:	MĂSURILE	SPECIALE	PREVĂZUTE	DE	HOTĂRÂRILE	CNESP	
	
	

Activitate	
economică		

Actul	de	
reglementare	

Condiții	de	Activitate	Reglementate	prin	Hotărârile	CNESP	
	

	
1.	Toate	
persoanele	
juridice		
de	drept	
public	și	privat	
înregistrate	
persoane	fizice	
aflate	pe	
teritoriul	
Republicii	
Moldova	

	
Hot.	CNESP	nr	11	
din	15.05.2020,	
pct.1	

	
Subiecții	vor	asigura	respectarea	strictă	a	următoarelor	măsuri	de	control	și	
combatere	a	infecției	COVID-19:		
1. Asigurarea	respectării	distanței	sociale	ı̂ntre	persoane	de	minim	1	(unu)	

metru,	cu	excepția	ı̂n	care	prin	prevederi	speciale	se	stabilește	
respectarea	unei	distanțe	mai	mari	ı̂ntre	persoane	sau	ı̂n	cazul	regulilor	
de	transportare	a	persoanelor	ı̂n	transportul	public;		

2. Respectarea	regulilor	de	igienă	a	mı̂inilor;	
3. Respectarea	regulilor	de	igienă	respiratorie;	
4. Persoanele	cărora	li	se	stabilește	regimul	de	autoizolare	asigură	

respectarea	regimului	respectiv	sub	proprie	răspundere;	
5. Respectarea	măsurilor	impuse	de	autorități	de	către	persoanele	fizice	și	

juridice	care	se	află	ı̂n	teritoriile	sau	instituțiile	cu	regim	de	carantină;	
6. Monitorizarea	personală	de	fiecare	persoană	fizică	a	stării	de	sănătate;		
7. Purtarea	măștilor	ı̂n	transportul	public,	spațiile	comerciale	și	spații	

publice	ı̂nchise,	ı̂n	situația	ı̂n	care	nu	poate	fi	respectată	distanța	
socială/fizică.	Masca	trebuie	să	acopere	atı̂t	gura,	cı̂t	și	nasul.		

	

Instituții	
medico-
sanitare	
publice		
și	prestatorii	
de	servicii	de	
sănătate	de	
drept	privat	

Hot.	CNESP	nr	11	
din	15.05.2020,	
pct.2	

Sub	responsabilitatea	personală	a	managerilor,	următoarele	măsuri	de	control	
și	combatere	a	infecției	COVID-19:		
1. Realizarea	strictă	a	managementului	calității	serviciilor	prestate,	inclusiv	

a	măsurilor	de	control	a	infecției	COVID-19	ı̂n	conformitate	cu	actele	
normative	ı̂n	vigoare;		

2. Organizarea	accesului	fluidizat	al	vizitatorilor	și	ı̂nsoțitorilor	ı̂n	cadrul	
instituției/prestatorului;		

3. Efectuarea	triajului	COVID-19	al	pacientului;		
4. Organizarea	și	efectuarea	triajului	zilnic	al	personalului	angajat	la	

ı̂nceputul	turei	de	lucru;	
5. Asigurarea	personalului	angajat	cu	echipament	de	protecție	conform	

riscului	de	expunere;		
6. Monitorizarea	utilizării	corecte	a	echipamentului	de	protecție;		
7. Asigurarea	instituției	cu	produse	dezinfectante,	inclusiv	pentru	igiena	

mı̂inilor	și	organizarea	măsurilor	de	curățare	și	dezinfecție;		
8. Organizarea	instruirii	personalului	la	locul	de	muncă	privind	măsurile	de	

prevenire,	control	și	combatere	a	infecției	cu	COVID-19;		
9. Reevaluarea	modului	și	a	volumului	de	activitate	a	personalului	angajat,	

pentru	facilitarea	organizării	lucrului	de	la	distanță	(ı̂n	baza	evaluării	
condițiilor	de	activitate	a	instituției/prestatorului,	grupurilor	de	risc	și	a	
condițiilor	familiale	a	angajatului:	comorbidități,	vı̂rsta,	copii	minori,	
persoane	la	ı̂ngrijire	etc.);		

10. Organizarea	activității	și	amenajării	locului	de	muncă	cu	respectarea		
măsurilor	de	prevenire	conform	Ghidului	practic	„Măsuri	cheie	pentru	
prevenirea	infecției	COVID-19	la	locul	de	muncă”,	aprobat	de	către	
Ministerul	Sănătății,	Muncii	si	Protecției	Sociale.		

	

Transport	
feroviar	și	
rutier	de	
persoane	în	
trafic	urban/	
raional/	
internațional		
	

Hot.	CNESP	nr	11	
din	15.05.2020,	
Pct.3	

1. Asigurarea	protecției	personalului	care	efectuează	cursele	de	transport,	
prin:		
(i)	echipament	de	protecție	(măști,	mănuși);		
(ii)	dezinfectanți	(pentru	mı̂ini	și	suprafețe);	
(iii)	triajul	zilnic	al	personalului	angajat	la	ı̂nceputul	turei	de	lucru	
(termometria,	starea	sănătății).		

2. Ajustarea	orarului	de	călătorie	și	a	numărului	de	unități	de	transport,	
inclusiv	cu	restricționarea	circulației	ı̂n	conformitate	cu	Hotărı̂rile	
Comisiilor	extraordinare	de	sănătate	publică;		

3. Automonitorizarea	stării	de	sănătate	a	personalului	pe	parcursul	zilei	de	
muncă,	cu	informarea	angajatorului;	
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4. Limitarea	numărului	de	persoane	ı̂n	transportul	feroviar	și	rutier	ı̂n	trafic	
raional	și	interraional-	proporțional	numărului	de	scaune	disponibile	in	
mijlocul	de	transport,	iar	pentru	transportul	rutier	ı̂n	trafic	urban	ı̂n	limita	
a	60%	din	capacitatea	de	ı̂mbarcare;		

5. Purtarea	obligatorie	a	măștilor	de	protecție	pentru	pasageri;		
6. Respectarea	măsurilor	de	curățare	a	suprafețelor	după	fiecare	tură/cursă	

efectuată	la	stația	terminus.		
	

Unitățile	
comerciale	cu	
amănuntul			
	

Hot.	CNESP	nr	11	
din	15.05.2020,	
Pct.4	

Suplimentar	prevederilor	aplicabile	tuturor	(vezi	pct.	1)	unitățile	comerciale	
cu	amănuntul	vor	asigura	respectarea	strictă	a	următoarelor	măsuri:		
1. Distanța	socială	de	minim	1	(unu)	metru	și	acces	fluidizat	ı̂n	interior;		
2. Triajul	zilnic	la	ı̂nceputul	turei	de	lucru	a	angajaților;		
3. Monitorizarea	stării	de	sănătate	a	angajaților	pe	durata	programului	de	

muncă;		
4. Asigurarea	personalului	cu	echipamente	de	protecție;		
5. Asigurarea	cu	dezinfectante	pentru	mı̂ini	la	intrare;		
6. Accesul	vizitatorilor	cu	măști	ı̂n	spațiu	ı̂nchis;		
7. Prelucrarea	cu	produse	dezinfectante	a	suprafețelor,	coșurilor,	

cărucioarelor	etc.	și	asigurarea	regimului	de	curățare	umedă	de	minimum	
de	3	(trei)	ori	pe	zi;		

8. Aerisirea	frecventă	a	spațiului,	iar	ı̂n	caz	de	posibilitate	-	aerisirea	
permanentă.		

	

Lucrări	
agricole	

Hot.	CNESP	nr	11	
din	15.05.2020,	
Pct.5	

Suplimentar	prevederilor	aplicabile	tuturor	(vezi	pct.	1),	persoanele	fizice	și	
juridice	care	efectuează	lucrări	agricole,	vor	asigura	respectarea	următoarelor	
măsuri:		
1. Distanța	socială	de	minim	1	(unu)	metru	ı̂n	timpul	deplasării/transportării	

și	la	efectuarea	lucrărilor;		
2. Condiții	de	alimentație	separată	a	lucrătorilor	antrenați	ı̂n	lucrări;		
3. Asigurarea	cu	dezinfectante	pentru	mı̂ini;		
4. Obligativitatea	purtării	măștilor	ı̂n	sere	și	alte	spații	ı̂nchise;		
5. Monitorizarea	stării	de	sănătate	a	lucrătorilor	antrenați.		
	

Serviciile	de	
coafură	
(aranjare	și	
tuns)	
	

Hot.	CNESP	nr	11	
din	15.05.2020,	
Pct.25	

1. Organizarea	prestării	serviciilor	doar	prin	programare	prealabilă;		
2. Triajul	zilnic	al	personalului	angajat	la	ı̂nceputul	turei	de	lucru	

(termometria,	starea	sănătății);		
3. Instalarea	la	intrare,	ı̂n	locuri	vizibile	și	accesibile,	a	dozatoarelor	cu	

dezinfectant	pentru	prelucrarea	mı̂inilor;		
4. Amplasarealocurilordemuncăcurespectareastrictăadistanțeiı̂ntreele	de	cel	

puțin	2	(doi)	metri;		
5. Asigurarea	angajaților	cu	echipamente	de	protecție	individuală	-	halat	de	

lucru,	mască,	mănuși;		
6. Aerisirea	și	curățarea	ı̂ncăperilor	la	un	interval	de	cel	mult	2	(două)	ore;		
7. Prelucrarea	cu	soluții	dezinfectante	pe	bază	de	alcool	a	locului	de	muncă	

după	fiecare	client	și	a	suprafețelor	(mı̂nere,	întrerupătoare,	mese,	scaune,	
etc.);		

8. Termometria	obligatorie	la	intrarea	ı̂n	frizerie	a	clienților;	
9. Purtarea	obligatorie	a	măștilor	de	către	clienți.	
	

Entitățile	
prestatoare	de	
servicii	
educaționale	
de	drept	
public	sau	
privat		
	

Hot.	CNESP	nr	11	
din	15.05.2020,	
Pct.	30	

Se	admite	desfășurarea	componentei	teoretice	din	cadrul	programelor	de	
studiu	ı̂n	regim	online	(indiferent	de	forma	la	care	a	fost	autorizat	pentru	
funcționare	provizorie/acreditat	programul)	iar	pentru	componenta	practică	
se	admit	doar	orele	individuale	care	vor	respecta	următoarele	norme	de	igienă	
și	sanitație:	
1. Dezinfecția	suprafețelor	și	utilajelor/instrumentelor	
2. Aerisirea	spațiilor	
3. Purtarea	măștilor	
4. Păstrarea	distanței	dintre	participanți	(cel	puțin	1	m)	
5. Organizarea	monitorizării	și	triajului	zilnic	a	personalului	implicat	precum	

și	asigurarea	acestuia	cu	echipamente	de	protecție,	dezinfectând.		
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Activități	de	
transport	feroviar	
și	rutier	de	
persoane	în	trafic	
internațional		
	

Hot.	CNESP	nr	12	
din	25.05.2020,	
Pct.5	

Cu	respectarea	strictă	a	următoarelor	măsuri	de	prevenire	și	control	a	infecției	
COVID–19:		
1. Asigurarea	protecției	personalului	care	efectuează	cursele	de	transport,	

prin:	(i)	echipament	de	protecție	(măști,	mănuși);	(ii)	dezinfectanți	
(pentru	mı̂ini	și	suprafețe);	(iii)	triajul	zilnic	la	ı̂nceputul	turei	de	lucru	
(termometria,	starea	sănătății)	al	personalului	angajat;		

2. Ajustarea	orarului	de	călătorie	și	a	numărului	de	unități	de	transport	
pentru	evitarea	aglomerărilor	de	persoane;		

3. Automonitorizarea	stării	de	sănătate	a	personalului	pe	parcursul	zilei	de	
muncă,	cu	informarea	angajatorului;		

4. Limitarea	numărului	de	persoane	ı̂n	transportul	feroviar	și	rutier	ı̂n	trafic	
internațional,	proporțional	numărului	de	scaune	disponibile	ı̂n	mijlocul	de	
transport;		

5. Purtarea	obligatorie	a	măștilor	de	protecție	de	către	pasageri;		
6. Verificarea	de	către	operatorii	de	transport	a	temperaturii	pasagerilor	la	

ı̂mbarcarea	la	cursele	de	transport	rutier	sau	feroviar	de	persoane	ı̂n	
trafic	internațional,	care	nu	trebuie	să	depășească	370	grade	celsius;		

7. Dezinfectarea	suprafețelor	din	salon	și	verificarea	temperaturii	
pasagerilor	ı̂n	cadrul	operațiunii	de	transport	rutier	de	persoane,	inclusiv	
după	fiecare	tură/cursă	efectuată,	la	stația	terminus.		
	

Piețe	
Comerciale		
	

Hot.	CNESP	nr	12	
din	25.05.2020,	
Pct.6-7,	
Anexa.nr.1	

Instrucțiune	cu	privire	la	măsurile	de	prevenire	a	infecției	COVID-19	în	
cadrul	piețelor	comerciale		
	
Administrația	piețelor	și	operatorii	economici	de	pe	teritoriul	piețelor	
comerciale	vor	asigura:		
1. Organizarea	și	efectuarea,	pı̂nă	la	reluarea	activității,	a	dezinfecției	

ı̂ntregului	utilaj	de	lucru,	utilajului	frigorific,	spațiilor	de	depozitare	și	
comercializare	a	produselor/mărfurilor,	tejghelelor	și	ı̂ntregului	
teritoriu.		

2. Organizarea	și	asigurarea	fluxului	pentru	vizitatori/cumpărători,	cu	ieșiri	
și	intrări	separate.		

3. Atenționarea	vizitatorilor/cumpărătorilor	despre	obligativitatea	
respectării	distanței	fizice.		

4. Monitorizarea	stării	de	sănătate	a	angajaților,	inclusiv	termometria,	la	
ı̂nceputul	zilei	de	muncă	cu	asigurarea	evidenței.	Iln	caz	de	depistare	a	
unor	simptome	ale	infecției	respiratorii	acute,	angajatul	nu	se	admite	la	
serviciu,	se	autoizolează	și	informează	medicul	de	familie.		

5. Efectuarea	obligatorie	a	termometriei	la	intrarea	ı̂n	piață	a	fiecărui	
vizitator/cumpărător,	cu	interzicerea	accesului	pe	teritoriul	pieței	a	
persoanelor	cu	stare	febrilă	și	informarea	lor	despre	necesitatea	
consultării	medicului.		

6. Instalarea	ı̂n	locuri	vizibile	și	accesibile	pentru	vizitatori/cumpărători	a	
dozatoarelor	cu	soluție	dezinfectantă	pe	bază	de	alcool	pentru	
respectarea	igienei	mı̂inilor.		

7. Asigurarea	obligatorie	a	tuturor	angajaților/comercianților	cu	
echipament	de	protecție	(măști,	mănuși).	Iln	halele/pavilioanele	de	
comerț	de	tip	ı̂nchis,	suplimentar	vor	fi	instalate,	după	posibilitate,	
ecrane	de	protecție	sau	vor	fi	utilizate	viziere.		

8. Organizare	locurilor	comerciale	cu	respectarea	unei	distanțe	de	2	metri	
ı̂ntre	ele.		

9. Asigurarea	cu	soluții	dezinfectante	pentru	respectarea	igienei	mı̂inilor.		
10. Asigurarea	bunei	funcționalități	al	unităților	sanitare	(WC,	vestiare)	de	

pe	teritoriul	piețelor	(pavilioanelor	etc.),	asigurarea	permanentă	a	
acestora	cu	soluții/substanțe	dezinfectante,	conectarea	la	rețele	de	
apeduct	rece/caldă,	sistem	de	canalizare.		

11. Organizarea	măsurilor	de	dezinfecție	a	inventarului	și	suprafețelor	de	
lucru	cu	soluții	pe	bază	de	alcool,	cu	o	periodicitate	de	cel	puțin	3	ore,	
fără	deteriorarea	calitatea	și	siguranței	produselor	alimentare.		

12. Comercianții/vı̂nzătorii	vor	solicita	cumpărătorilor	respectarea	distanței	
fizice	de	cel	puțin	1	metru.	
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13. La	finele	fiecărei	zile	se	va	efectua	dezinfecția	utilajului/inventarului	de	
lucru,	utilajului	frigorific,	spațiilor	de	depozitare	și	comercializare	a	
produselor/mărfurilor,	tejghelelor	și	ı̂ntregului	teritoriu.		

14. Informarea	comercianților	și	cumpărătorilor	referitor	la	măsurile	de	
sănătate	publică	pentru	prevenirea	infecției	COVID	19	prin	intermediul	
postului	local	de	radio	sau	alte	dispozitive	audio	precum	și	prin	afișarea	
materialelor	informative,	care	promovează	regulile	de	igienă	și	prevenire	
a	infecției	COVID-19.	Materialele	informative	vor	fi	coordonate	cu	
Agenția	Națională	pentru	Sănătate	Publică.		

15. Administrația	piețelor	va	aduce	la	cunoștință	măsurile	stipulate	ı̂n	
prezenta	instrucțiune	tuturor	operatorilor	economici	care	ı̂și	desfășoară	
activitatea	ı̂n	cadrul	piețelor	comerciale.		

16. Organele	competente	vor	asigura	monitorizarea	respectării	măsurilor	
stipulate	ı̂n	prezenta	instrucțiune.		
	

Fitness	centre	
și	cluburi	
sportive	
	
	

Hot.	CNESP	nr	12	
din	25.05.2020,	
Pct.9,	

Reluarea,	ı̂ncepı̂nd	cu	data	de	15	iunie	2020	a	activității	sălilor	de	sport	și	
fitness,	fără	vestiar,	baie,	piscină,	cu	respectarea	strictă	a	următoarelor	măsuri	
de	sănătate	publică:		
1. Respectarea	distanței	fizice;		
2. Limitarea	numărului	de	persoane	pentru	o	ședință	de	antrenament;	
3. Amplasarea	echipamentului	sportiv	respectı̂nd	distanța	de	2	metri	ı̂ntre	

ele;		
4. Asigurarea	personalului	cu	echipament	de	protecție;	
5. 	asigurarea	cu	soluții	dezinfectante	la	intrare	și	monitorizarea	respectării	

igienei	mı̂inilor;	
6. Asigurarea	dezinfecției	echipamentului	sportiv	după	fiecare		
7. Antrenament/ședință,	cu	utilizarea	lavetelor	de	unică	folosință,	cu	

substanțe	dezinfectante	pentru	igienizare.		
	

Activitatea	
bibliotecilor	și	
muzeelor,	fără	
organizarea	
evenimentelor	
culturale	în	
masă	

Hot.	CNESP	nr	12	
din	25.05.2020,	
Pct.10	

Reluarea,	ı̂ncepı̂nd	cu	data	de	01	iunie,	a	activității	bibliotecilor	și	muzeelor,	
fără	organizarea	evenimentelor	culturale	ı̂n	masă,	asigurı̂nd	respectarea	
următoarelor	măsuri:		
1. Respectarea	distanței	fizice;	
2. Limitarea	numărului	de	persoane	
3. Amplasarea	locurilor	de	lectură	respectı̂nd	distanța	de	2	metri	ı̂ntre	ele;		
4. Asigurarea	personalului	cu	echipament	de	protecție;	
5. Verificarea	temperaturii	fiecărui	vizitator	la	intrare;	
6. Asigurarea	cu	soluții	dezinfectante	la	intrare;	
7. Asigurarea	aerisirii	și	dezinfecției	suprafețelor	la	fiecare	2	ore.	
	

	
Activitatea	
unităților	de	
alimentație	
publică		
	
	

	
Hot.	CNESP	nr	12	
din	25.05.2020,	
Pct.8,	Anexa.nr.2	

	
Instrucțiunea	privind	prevenirea	infecției	Covid-19	în	activitatea	
instituțiilor	de	alimentație	publică	
1. Organizarea	și	efectuarea,	pı̂nă	la	reluarea	activității,	a	dezinfecției	

ı̂ntregului	utilaj/inventar	de	lucru,	suprafețelor	din	spațiile	de	depozitare,	
producere,	comercializare	și	deservire.		

2. Monitorizarea	stării	de	sănătate	a	angajaților,	inclusiv	termometria,	la	
ı̂nceputul	zilei	de	muncă	cu	asigurarea	evidenței.	Iln	caz	de	depistare	a	
unor	simptome	ale	infecției	respiratorii	acute,	angajatul	nu	se	admite	la	
serviciu,	se	autoizolează	și	informează	medicul	de	familie.		

3. Asigurarea	personalului	cu	cantități	suficiente	de	echipament	de	protecție	
personală	(măști,	mănuși,	șorțuri	și	viziere	după	caz).	Măștile	de	protecție	
vor	fi	schimbate	la	fiecare	2	ore.		

4. Instalarea	la	intrare	ı̂n	locuri	vizibile	a	dozatoarelor	cu	dezinfectant	
pentru	mı̂ini	pe	bază	de	alcool.		

5. Asigurarea	folosirii	unor	grupuri	sanitare	separate	pentru	personal	și	
vizitatori.		

6. Aplicarea	ecranelor	de	protecție	din	plexiglas/sticlă	la	case	și	locurile	de	
preluare	a	comenzilor.		
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7. Asigurarea	condițiilor	pentru	respectarea	igienei	mı̂inilor,	după	fiecare	
client,	la	prepararea	bucatelor	-	ı̂nainte	și	după	orice	contact	cu	produsele	
alimentare.		

8. Efectuarea	obligatorie	a	termometriei	la	intrare	ı̂n	local	a	fiecărui	
vizitator/consumator	cu	interzicerea	accesului	persoanelor	cu	stare	
febrilă	și	informarea	lor	despre	necesitatea	consultării	medicului.		

9. Informarea	vizitatorilor	/	consumatorilor	referitor	la	măsurile	de	
prevenire	a	infecției	COVID-19	prin	afișarea	materialelor	informative	
aprobate	de	autorități.		

10. Excluderea	aglomerării	prin	asigurarea	respectării	distanței	fizice	de	1,5-
2	metri	ı̂ntre	persoane.	Se	va	admite	deservirea	la	mese	a	maximum	4	
persoane,	cu	excepția	grupurilor	constituite	din	membrii	unei	familii	de	
gradul	unu	și	doi	pe	linie	dreaptă	și	colaterală.		

11. Igienizarea	și	dezinfectarea	meselor	de	deservire	se	va	efectua	după	
fiecare	client.		

12. Igienizarea	și	dezinfectarea	spațiilor	de	lucru	a	personalului,	spațiilor	de	
deservire	și	grupurilor	sanitare	la	fiecare	2	ore.	

13. Organele	competente	vor	asigura	monitorizarea	respectării	măsurilor	
stipulate	ı̂n	prezenta	instrucțiune.		

	

Activitatea	
centrelor	
comerciale		

Hot.	CNESP	nr	13	
din	29.05.2020,	
Pct.2	si	Anexa	1	

Reluarea,	ı̂ncepı̂nd	cu	08	iunie	2020,	a	activității	centrelor	comerciale	pe	ı̂ntreg	
teritoriul	Republicii	Moldova	și	a	unităților	comerciale	specializate	din	cadrul	
acestora,	cu	excepția	cinematografelor,	unităților	de	alimentație	publică,	
centrelor	de	agrement	(activități	sportive,	recreative	și	distractive),	amplasate	
ı̂n	incinta	acestora.	Activitatea	centrelor	comerciale	se	va	realiza	ı̂n	
conformitate	cu	prevederile	din	Instrucțiunea	cu	privire	la	măsurile	de	
prevenire	a	infecției	COVID-19	ı̂n	cadrul	centrelor	comerciale,	conform	
următoarei	instrucțiuni.		
	
Instrucțiune	cu	privire	la	măsurile	de	prevenire	a	infecției	COVID-19	în	
cadrul	Centrelor	comerciale		
1.	Administratorii	Centrelor	comerciale	vor	asigura:		
1.1.	Organizarea	și	efectuarea,	pı̂nă	la	reluarea	activității,	a	curățeniei	generale	
și	dezinfecției	ı̂ntregului	spațiu	comercial	și	auxiliar.		
1.2.	Organizarea	și	asigurarea	fluxului	pentru	vizitatori/cumpărători,	cu	
scopul	evitării	aglomerărilor.		
1.3.	Efectuarea	obligatorie	a	termometriei	la	intrarea	ı̂n	Centrul	comercial	a	
fiecărui	vizitator/cumpărător,	cu	interzicerea	accesului	ı̂n	incinta	Centrului	a	
persoanelor	cu	stare	febrilă	și	informarea	lor	despre	necesitatea	consultării	
medicului.		
1.4.	Instalarea,	la	intrarea	ı̂n	Centrul	comercial,	ı̂n	locuri	vizibile	și	accesibile	
pentru	vizitatori/cumpărători	a	dozatoarelor	cu	soluție	dezinfectantă	pe	bază	
de	alcool	pentru	respectarea	igienei	mı̂inilor.		
1.5.	Admiterea	ı̂n	Centrul	comercial	exclusiv	a	vizitatorilor	asigurați	cu	măști	
de	protecție.		
1.6.	Atenționarea	vizitatorilor/cumpărătorilor	despre	obligativitatea	
respectării	distanței	fizice.		
1.7.	Informarea	comercianților	și	cumpărătorilor	referitor	la	măsurile	de	
sănătate	publică	pentru	prevenirea	infecției	COVID-19	prin	intermediul	
postului	local	de	radio	sau	alte	dispozitive	audio	precum	și	prin	afișarea	
materialelor	informative,	care	promovează	regulile	de	igienă	și	prevenire	a	
infecției.	Materialele	informative	vor	fi	coordonate	cu	Agenția	Națională	
pentru	Sănătate	Publică.		
1.8.	Monitorizarea	stării	de	sănătate	a	angajaților	din	subordine,	inclusiv	
termometria,	la	ı̂nceputul	zilei	de	muncă	cu	asigurarea	evidenței.	Iln	caz	de	
depistare	a	unor	simptome	ale	infecției	respiratorii	acute,	angajatul	nu	se	
admite	la	serviciu,	se	autoizolează	și	informează	medicul	de	familie.		
1.9.	Echipament	de	protecție	(măști,	mănuși)	tuturor	angajaților.		
1.10.	Funcționalitatea	unităților	sanitare	(WC,	vestiare)	din	Centrul	comercial	
și	dotarea	acestora	cu	soluții/substanțe	dezinfectante.		
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1.11.	Informarea	tuturor	agenților	economici	din	incinta	Centrelor	comerciale	
administrate,	cu	privire	la	prevederile	prezentei	Instrucțiuni.		
2.	Agenții	economici	din	cadrul	Centrelor	comerciale	vor	asigura:		
2.1.	Admiterea	ı̂n	spațiile	comerciale	gestionate	a	unui	număr	limitat	de	
vizitatori/cumpărători,	pentru	a	preveni	aglomerările.		
2.2.	Instalarea,	la	intrare	ı̂n	spațiul	comercial	gestionat,	ı̂n	locuri	vizibile	și	
accesibile	pentru	vizitatori/cumpărători,	a	dozatoarelor	cu	soluție	
dezinfectantă	pe	bază	de	alcool	pentru	respectarea	igienei	mı̂inilor.		
2.3.	După	posibilități,	instalarea	ecranelor	de	protecție	la	casele	de	deservire	a	
clienților.		
2.4.	Respectarea	distanței	fizice	de	cel	puțin	1	metru	de	către	clienți,	inclusiv	la	
solicitarea	vı̂nzătorilor.		
2.5.	Monitorizarea	stării	de	sănătate	a	angajaților	din	subordine,	inclusiv	
termometria,	la	ı̂nceputul	zilei	de	muncă	cu	asigurarea	evidenței.	Iln	caz	de	
depistare	a	unor	simptome	ale	infecției	respiratorii	acute,	angajatul	nu	se	
admite	la	serviciu,	se	autoizolează	și	informează	medicul	de	familie.		
2.6.	Dezinfectarea,	pe	parcursul	zilei	de	muncă,	a	spațiului	și	suprafețelor	de	
lucru	din	subordine,	cu	o	periodicitate	de	cel	puțin	o	dată	la	3	ore.		
3.	Organele	competente	vor	asigura	monitorizarea	respectării	măsurilor	
stipulate	ı̂n	prezenta	Instrucțiune.		
	

Centrele	
sportive,	
terenurile	de	
sport,	bazinele	
sportive		

Hot.	CNESP	nr	13	
din	29.05.2020,	
Pct.3	si	Anexa	2	

Reluarea,	ı̂ncepı̂nd	cu	data	de	1	iunie	2020,	a	antrenamentelor	desfășurate	ı̂n	
aer	liber,	pentru	sportivii	legitimați	de	către	următoarele	Federații	Sportive	
din	Republica	Moldova:	Federația	de	Badminton;	Federația	de	Caiac	–	Canoe;	
Federația	de	Fotbal;	Federația	de	Haltere;	Federația	Sporturilor	Nautice;	
Federația	de	Tenis.	Procesul	de	instruire	și	antrenament	se	va	organiza	
exclusiv	la	centrele	sportive,	terenurile	de	sport,	bazinele	sportive,	acreditate	
de	către	Ministerul	Educației,	Culturii	și	Cercetării,	cu	respectarea	prevederilor	
din	Instrucțiunea	cu	privire	la	măsurile	de	prevenire	a	infecției	COVID-19	ı̂n	
centrele	sportive,	terenurile	de	sport,	bazinele	sportive	ı̂n	procesul	de	
organizare	a	antrenamentelor	individuale	și	contact,	conform	Anexei	nr.	2.	
Lista	entităților	sportive	(centre,	terenuri,	bazine),	ı̂n	cadrul	cărora	se	permite	
reluarea	antrenamentelor,	va	fi	aprobată	prin	ordinul	intern	al	Ministerului	
Educației	Culturii	și	Cercetării,	la	solicitarea	federațiilor	de	profil,	ı̂n	funcție	de	
nivelul	de	corespundere	a	entității	sportive	normelor	sanitar-epidemiologice	
de	prevenire	și	control	a	infecției	COVID-19.		
	
Instrucțiune	cu	privire	la	măsurile	de	prevenire	a	infecției	COVID-19	în	
centrele	sportive,	terenurile	de	sport,	bazinele	sportive	în	procesul	de	
organizare	a	antrenamentelor	individuale	și	contact		
1.	Conducerea	centrelor	sportive,	bazinelor	de	ı̂not	sportive,	terenurilor	
sportive	va	asigura:		
1.1.	informarea	antrenorilor	și	sportivilor	privind	recomandările	autorității	
centrale	de	specialitate	despre	normele	sanitar-epidemiologice	aplicabile	
pentru	reducerea	răspı̂ndirii	infecției	COVID	–	19,	inclusiv	și	prevederile	
prezentei	Instrucțiuni;		
1.2.	evaluarea	și	asigurarea	funcționalității	sistemelor	de	aerisire	și	ventilare,	
desfășurarea	curățeniei	generale	și	a	dezinfecției	tuturor	ı̂ncăperilor,	ı̂nainte	
de	redeschiderea	instituțiilor	sportive	publice.	Toate	ı̂ncăperile,	inclusiv	
birourile	angajaților,	vestiarele,	vor	fi	aerisite/ventilate	permanent.	Vestiarele	
și	echipamentele	sportive	folosite	ı̂n	cadrul	instruirii	și	antrenamentelor	vor	fi	
dezinfectate	la	finalizarea	fiecărui	antrenament;		
1.3.	respectarea	obligatorie	a	măsurilor	de	control	și	combatere	a	infecției	
COVID-19,	stabilite	de	către	Comisia	națională	extraordinară	de	sănătate	
publică;		
1.4.		echiparea	personalul	angajat	cu	mănuși,	măști,	dezinfectanți;		
1.5.		plasarea,	la	intrarea	ı̂n	instituția	sportivă,	a	recipientelor	cu	dezinfectant	
pentru	mı̂ini,	persoanele	fiind	obligate	să	ı̂și	dezinfecteze	mı̂inile;		
1.6.	afișarea,	la	intrarea	ı̂n	instituția	sportivă,	a	pliantelor	informative	cu	
privire	la	măsurile	de	igienă,	numărul	maxim	de	vizitatori	care	se	pot	afla	
concomitent	ı̂n	sală,	păstrarea	distanței	fizice	de	cel	puțin	1	metru.		
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2.	Fiecare	entitate	sportivă	va	desemna	o	persoană	responsabilă	de	
organizarea,	coordonarea	și	controlul	aplicării	prevederilor	prezentei	
Instrucțiuni.		
3.	Iln	cadrul	fiecărei	entități	sportive:		
3.1.	Va	fi	stabilită	lista	personalului	a	cărei	prezență	este	absolut	necesară	
pentru	pregătirea	și	derularea	sesiunilor	de	antrenamente	și	a	activităților	de	
suport.		
3.2.	Ilnainte	de	intrarea	ı̂n	cantonament,	toate	persoanele	vor	completa	o	
declarație	de	asumare	pe	propria	răspundere,	cu	privire	la	respectarea	
regulilor	prescrise	și	a	instrucțiunilor	de	desfășurare	a	procesului	de	
antrenament.		
3.3.	Fiecare	sportiv	va	folosi	doar	obiecte	personale	(	ex.	prosop,	sticlă	de	apă).	
Se	interzice	schimbul	de	obiecte	personale.		
3.4.	Vor	fi	admise	doar	persoane	care	nu	prezintă	semne	clinice	de	infecție	
respiratorie	sau	stare	febrilă.	Orice	simptom	va	fi	anunțat	telefonic	ı̂nainte	ca	
persoana	să	ajungă	la	baza	de	antrenament.		
3.5.	Va	fi	asigurat	triajul	epidemiologic	zilnic	care	va	fi	efectuat	de	medicul	
desemnat,	cu	includerea	informației	ı̂n	fișe	personale	pentru	sportivi	și	
personal	(temperatură,	simptome	de	tuse,	dureri	ı̂n	gı̂t,	dificultăți	ale	
respirației	ș.a.).		
3.6.	Testarea	pentru	COVID	-19	a	sportivilor	și	a	membrilor	personalului	
tehnic	se	va	efectua	ı̂n	orice	moment,	la	recomandarea	medicului	structurii	
sportive,	pentru	cazuri	speciale/	simptomatice.	
3.7.	Se	interzice	accesul	persoanelor	care	au	peste	63	de	ani,	precum	și	a	
persoanelor	cu	boli	cronice	(boli	respiratorii	cronice,	diabet,	boli	
cardiovasculare	ș.a.).	3.8.	Se	recomandă	ca	deplasarea	către	baza	de	
antrenament	să	fie	efectuată	individual,	cu	mașină	proprie	sau	cu	mijloace	de	
transport	puse	la	dispoziție	de	structurile	sportive.	Iln	cazul	efectuării	
transportului	organizat,	vor	fi	respectate	prevederile	punctului	3	al	Hotărı̂rii	
nr.	11	din	15	mai	2020	a	Comisiei	naționale	extraordinare	de	sănătate	publică,	
privind	măsurile	de	prevenire	și	control	a	infecției	COVID-19	aplicate	ı̂n	
activitatea	transportului	rutier	de	persoane.	
3.9.	Vor	fi	stabilite	protocoale	clare	de	curățenie	și	dezinfecție,	atı̂t	pentru	
zonele		și	locațiile	utilizate,	cı̂t	și	pentru	materialele	și	inventarul	folosit,	toate	
echipamentele	și	spațiile	utilizate	vor	fi	curățate	și	dezinfectate	după	fiecare	
antrenament.		
3.10.	Va	fi	stabilit	și	urmat	strict	orarul	antrenamentelor.	Se	va	permite	
organizarea	concomitentă	a	antrenamentelor	doar	ı̂n	cazul	disponibilității	mai	
multor	terenuri	de	antrenament.		
3.11.	Accesul	grupurilor	de	sportivi	ı̂n	incinta	sportivă	se	permite	doar	după	
efectuarea	curățeniei/dezinfecției	terenului	sportiv.		
3.12.Ilnprimele2săptămı̂nideantrenament,procesuldeinstruireșiantrenament	
se	va	executa	ı̂n	proporție	maximă	de	70%	din	program,	pentru	a	nu	extenua	
starea	fizică	a	sportivilor,	a	nu	scădea	imunitatea	și	pentru	a	reduce	riscul	de	
accidentări/traumatizări.		
3.13.	Accesul	ı̂n	cadrul	entității	va	fi	permis	ı̂n	funcție	de	capacitatea	
centrului/terenului	sportiv,	pentru	a	evita	aglomerația,	ı̂n	baza	programării	
prealabile,	calculate	astfel	ı̂ncı̂t,	ı̂ntre	grupurile	de	utilizatori,	să	fie	suficient	
timp	pentru	efectuarea	dezinfectării	spațiului	și	a	suprafețelor	de	contact.		
3.14.La	accesul	ı̂n	centru/teren,va	fi	completat	tabelul	nominal	al	sportivilor	cu	
datele	necesare	evidenței	epidemiologice.		
3.15.	Se	interzice	accesul	spectatorilor	ı̂n	centrele/terenurile	sportive.		
4.	Organele	competente	vor	asigura	monitorizarea	respectării	măsurilor	
stipulate	ı̂n	Instrucțiune.		
	

Curse	aeriene	
regulate	de	
pasageri	și	a	
charterelor	
regulate	de	
pasageri		

Hot.	CNESP	nr	14	
din	03.06.2020,	
Pct.1	

Reluarea,	ı̂ncepı̂nd	cu	15	iunie	2020,	a	curselor	aeriene	regulate	de	pasageri	și	
a	charterelor	regulate	de	pasageri,	cu	respectarea	strictă	a	următoarelor	
măsuri	de	prevenire	a	răspı̂ndirii	infecției	COVID-19:		
1.1.	Aeroportul	Internațional	Chișinău	va	asigura:		
-	organizarea	măsurilor	de	prevenire	a	infecției	COVID-19	pentru	pasageri	și	
angajați,	ı̂n	sălile	de	sosire	și	plecare:	verificarea	temperaturii,	ecrane	de	
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	 protecție,	echipament	de	protecție	personală,	soluții	de	dezinfecție,	distanța	
socială;		
-	dezinfectarea	ı̂ncăperilor	și	instalațiilor	ı̂n	terminal,	ı̂n	conformitate	cu	
recomandările	Agenției	Naționale	de	Sănătate	Publică.		
1.2.	Operatorii	aerieni	naționali	și	străini	vor	asigura:		
-	respectarea	măsurilor	de	prevenire	a	infecției	COVID-19	de	către	personalul	
navigant	și	pasageri;		
-	informarea	pasagerilor	privind	respectarea	măsurilor	de	prevenire	a	infecției	
COVID-19	ı̂nainte	de	zbor,	ı̂n	timpul	zborului	și	după	aterizare;		
-	imprimarea	și	distribuirea	la	bordul	aeronavei	a	formularelor	necesare	a	fi	
completate	de	către	pasageri	ı̂n	timpul	zborului.		
1.3.	Operatorii	de	deservire	la	sol	(handling)	vor	asigura:	
-	transportarea	pasagerilor	din	terminal,	spre	aeronavă	și	vice-versa,	fără	
rețineri	nejustificate	și	cu	asigurarea	normelor	sanitare;	
-	dezinfectarea	ı̂ncăperilor	și	suprafețelor	de	contact,	ı̂n	conformitate	cu	
recomandările	Agenției	Naționale	de	Sănătate	Publică.	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Anexa	3:		GHIDUL	CU	PRIVIRE	LA	MĂSURILE	DE	PREVENIRE	A	INFECȚIEI	COVID	–	19	LA	LOCUL	DE	MUNCĂ	
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Anexa nr. 2 
  la Hotărârea nr.17 din 23.06.2020 

a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică 
 
 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
 

Agenția Națională pentru Sănătate Publică 
Universiatatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" 

 
 
 
 
 
 
 
 

GHID PRACTIC 
 
 

Măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chișinău, 2020  
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Autori: Iurie Pînzaru, Svetlana Gherciu, Raisa Russu-Deleu 
 

Referenți:  
Natalia Caterinciuc-dr. șt. med., șef Direcție prevenirea și controlul bolilor transmisibile din cadrul ANSP. 
Natalia Silitrari-șef Direcție promovarea sănătății din cadrul ANSP 
 

 
 
 

 
 

 
Prezentul Ghid practic este destinat angajatorilor și angajaților din economia națională, care prestează 
servicii de producere, comercializare a bunurilor și mărfurilor destinate populației 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinat la ședința Consiliului științific al Agenței Naționale pentru Sănătate Publică (proces verbal nr.3 din 
20.03.2020). 
Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.315 din  25.03.2020  
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Organizația Mondială a Sănătății (OMS) la începutul anului 2020 a declarat infecția determinată de 
coronavirus de tip nou din provincia Hubei, China, drept o urgență de sănătate publică la nivel mondial. OMS și 
autoritățile de sănătate publică din toată lumea întreprind acțiuni pentru a controla epidemia cu COVID-19. Toate 
autoritățile naționale, inclusiv companiile și angajatorii, trebuie să își asume un rol pentru limitarea și localizarea 
răspândirii acestei maladii. Din martie 2020, OMS a anunțat pandemie globală de coronavirus. 
  
Răspândirea infecției COVID-19  

Boala se transmise de la o persoană infectată la o persoană sănătoasă. Coronavirusul de tip nou se dispersează 
prin picături de fluid nazal sau din gură în timpul tusei și strănutului sau la expirație. Transmiterea directă a 
Coronavirusului este posibilă prin contactul la o distanță mai mică de un metru între persoane prin inspirarea 
picăturilor dispersate la expirare sau tuse/strănut. De asemenea, majoritatea picăturilor cad pe suprafețele de 
lucru și obiectele din apropiere, cum ar fi mesele, aparatele de telefon, computere, strunguri etc. Astfel, alți 
angajați se pot infecta prin simpla atingere a suprafețelor sau obiectelor contaminate și apoi atingerea ochilor, 
nasului sau gurii cu mâinile murdare. 
Cât timp trăiește virusul? 
Viabilitatea Coronavirusului în mediu depinde de mai mulți factori:  
x expunerea la razele solare; 
x oscilațiile de temperatură și umiditate; 
x expunerea la substanțe dezinfectante; 
x tipul suprafeței contaminate. 

 În unele circumstanțe, capacitatea Coronavirusului de a se menține pe suprafețe scade semnificativ în 3 zile. 
 
 

 
 

1. Asigurarea, menținerea condițiilor și locului de muncă în stare sanitaro-igienică satisfăcătoare se 
organizează prin: 

 
x Prelucrarea frecventă a suprafețelor din mediul ocupațional, cum ar fi spațiile de lucru, mânerele ușilor. Pentru 

prelucrarea suprafețelor se folosesc substanțe dezinfectante recomandate pentru acest scop. Substanțele 
dezinfectante trebuie să fie folosite în conformitate cu indicațiile de pe etichetă (timp de expunere și 
modalitatea de utilizare), 

x Asigurarea angajaților cu șervețele dezinfectante, astfel încât suprafețele utilizate în mod obișnuit (de 
exemplu, echipamente, tastaturi, butoane, etc.) să poată fi șterse de către personal/angajați înainte de utilizare. 

 

 

 

 

 

 

 
Măsuri accesibile fiecărei persoane pentru a fi sănătos! 

Prevenirea răspândirii COVID-19 la locul de muncă 

SE ADMIT PENTRU DEZINFECȚIE LA LOCUL DE MUNCĂ PRODUSE BIOCIDE CU ACȚIUNE VIRULICIDĂ 

ÎNREGISTRATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, CARE POT FI ACCESATE PE PAGINA WEB A ANSP: 

 

www: https://ansp.md/index.php/registrul-national-al-produselor-biodistructive/ 

 

https://oshwiki.eu/wiki/File:COVID19_1.jpg
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2. Promovarea igienei respiratorii în cadrul proceselor de muncă: 
 

x Respectarea distanței de cel puțin 1 metru între angajați, în cazul în care procesul tehnologic permite. 
Protejarea prin ecran de sticlă a angajaților care deservesc direct clienții. Cel mai bun mod de a reduce riscul 

infectării cu Coronavirus constituie respectarea 
igienei personale și igienei de producere. 
x Afișarea materialelor informative care 
promovează igiena respiratorie, 
x Reducerea riscului transmiterii infecției în 
rândul angajaților prin asigurarea utilizării 
măștilor medicale de către persoanele la care 
apar simptome caracteristice maladiilor 
respiratorii acute aflate la serviciu, 
x Muncitorul care tușește sau strănută trebuie să-
și acopere gura și nasul cu un șervețel de unică 
folosință, care va fi aruncat la coșul de gunoi, 
preventiv plasat într-o pungă separată și ulterior 

obligatoriu va fi respectată igiena mâinilor. În caz că nu sunt 
disponibile șervețele de unică folosință, persoana trebuie să 
tușească sau să strănute în pliul cotului. 

  

 

x Asigurarea cu șervețele de hârtie și coșuri de gunoi pentru aruncarea în mod igienic a materialelor folosite, 
x Încurajarea angajaților să activeze de la domiciliu dacă tipul de activitate al întreprinderii permite lucrul la 

distanță, 
x Raportarea de urgență în cazul depistării persoanelor suspecte/bolnave cu infecția cu Coronavirus de tip nou 

la locul de muncă. 
 

3. Promovarea igienei mâinilor la locul de muncă prin: 
 

x Instalarea dozatoarelor cu săpun lichid și șervetelor din hârtie, 
x Asigurarea accesului nelimitat în încăperi unde pot să se spele pe mâini cu apă curgătoare și săpun, 
x Instalarea și asigurarea funcționării dozatoarelor cu dezinfectant pe bază de alcool pentru mâini în locuri 

vizibile și accesibile, 
x Afișarea materialelor informative care promovează spălarea corectă a mâinilor (aceste materiale informative 

sunt disponibile pe site-ul oficial al ANSP https://ansp.md/index.php/materiale-informative-covid-19/), 
 

http://ansp/
https://ansp.md/index.php/materiale-informative-covid-19/
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x Combinarea mai multor măsuri: promovarea recomandărilor specialiștilor în sănătate ocupațională cu 

comunicarea informației veridice on-line despre igiena corectă a mâinilor. 
 

Măsurile menționate au costuri reduse și pot ajuta în prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19 la locul 
de muncă și protejarea angajaților și clienților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elaborarea unui plan de intervenție și de asigurarea continuității procesului ocupațional în cazul 
înregistrării unui eventual focar la locul de muncă: 

 

x La baza planului trebuie să fie un scenariu prin care activitatea întreprinderii nu suferă perturbări majore ale 
procesului de muncă, chiar dacă un număr semnificativ de angajați nu vin la muncă, fie din cauza restricțiilor 
locale privind deplasările, fie din cauza faptului că s-au îmbolnăvit. 

x Informarea angajaților cu privire la scenariile de evoluție a situației, etapele planului și delegarea sarcinilor. 
x Responsabilizarea angajaților la autoizolare în cazul în care prezintă simptome ale maladiilor respiratorii 

acute (unele corespund infecției COVID-19). 
x Garantarea că planul abordează consecințele sociale ale unui caz de COVID-19 la locul de muncă și asigurarea 

accesului la informație și suport. 

Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Centrele de Sănătate Publică teritoriale vă pot oferi suport și 
îndrumare în elaborarea unui astfel de plan.  

 

Evitarea deplasărilor în scop de 
serviciu, iar în caz de strictă necesitate 

consultați recomandările pentru călătorie 
emise de autorități la nivel național 
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5. Măsuri de acțiune în cazul suspiciunii unui sau mai multor cazuri de COVID-19 în rândul 
angajaților: 

 
x Îndeplinirea recomandărilor elaborate de către specialiștii ANSP și CSP teritoriale cu privire la criteriile de 

identificare a muncitorilor expuși la COVID-19. 
x Izolarea temporară a angajatului suspect cu COVID-19 prin îndepărtarea din zona de muncă, cel puțin 2 metri 

de la alți muncitori. Mai potrivit ar fi izolarea într-o încăpere separată bine aerisită. 
x Sunați 112 în cazul apariției semnelor de boală respiratorie (tuse, dificultăți de respirație, febră) pentru ca 

persoana suspectă sa fie preluată și transportată la spital cu ambulanța. Evitarea contactului direct cu alte 
persoane și atingerea suprafețelor și obiectelor până la primirea recomandărilor serviciului de sănătate publică 
sau de urgență.  

x În cazul necesității, angajatul utilizează o baie separată, dacă este disponibilă sau este limitat accesul doar 
pentru el. 

x Monitorizarea persoanelor după vârsta de 63 ani și care prezintă co-morbidități (de ex. diabet zaharat, boli 
cardiovasculare și respiratorii) implică un risc sporit de a suferi complicații grave.  

 
 

 
 

6. Acțiuni întreprinse în cazul în care un angajat este suspect cu COVID-19 și a fost recent la serviciu: 
 

• În cazul contactării la locul de muncă cu un angajat suspect, sunt obligatorii recomandările autorităților 
competente. Angajatorul va colabora cu serviciul de sănătate publică. 

• ANSP și CSP teritoriale vor evalua riscurile pentru fiecare situație în comun cu inginerul pentru securitatea 
și sănătatea în muncă. Aceștia vor oferi consultații cu privire la modul de gestionare a personalului. 

• Serviciul de sănătate publică împreună cu asistența medicală a întreprinderii ori primară va izola persoana 
afectată și va identifica contacții. 

• Angajatorul trebuie să informeze angajații despre eventuala lor expunere la COVID-19 la locul de muncă cu 
păstrarea confidențialității. 

• Angajații, care au contactat cu un lucrător cu COVID-19 confirmat, trebuie să respecte instrucțiuni stricte ce 
țin de acțiunile ulterioare. 

• Angajații, care au un membru al familiei bolnav la domiciliu cu COVID-19, trebuie să anunțe angajatorul. 
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Precauțiile simple, planificarea și acțiunile întreprinse acum vă vor ajuta să vă protejați angajații și 
întreprinderea. 

 
 
 
 

  

Cu derogare de la Codul Muncii în perioada 
pandemiei de COVID-19, recomandăm cu 

insistență angajatorilor, să încadreze în 
câmpul muncii la întreprinderea gestionată 

un lucrător medical (de la minim 50 
angajați), care vă monitoriza permanent 

starea de sănătate a personalului! 
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Informați-vă corect:  

Respectați în totalitate recomandările specialiștilor și conformați-vă indicațiilor autorităților în situație de 
pandemie globală COVID -19 pentru a evita panica, a stopa răspândirea infecției și a reveni la normalitate. 
Pentru a vă informa corect, accesați paginile web și de socializare a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale (www.msmps.gov.md), Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (www.ansp.gov.md), inclusiv la 
linia verde: 0 800 12300 și direct cu medicii de familie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.hsa.ie/eng/news_events_media/news/news_and_articles/dept-of-health_covid-19-poster_for-public-offices_5_.pdf
https://www.hsa.ie/eng/news_events_media/news/news_and_articles/dept-of-health_covid-19-poster_for-public-offices_5_.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.msmps.gov.md/
http://www.ansp.gov.md/

