
 

COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

Hotărârea nr. 9 din 18 aprilie 2022 
 

    În temeiul art.59 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 epidemiologice prin infecția cu 
COVID-19 pe plan național și raional, Comisia Raională Extraordinară de Sănătate 
Publică constată că intensitatea procesului epidemic la nivel național cât și raional este în 
descreștere. 
   În saptamana 14 (4 - 10 aprilie 2022) în republică au fost înregistrate 1 266 de cazuri 
de COVID-19, inclusiv în raionul Ștefan Vodă - 8 cazuri, incidența în ultimele 7 zile a 
constituit 34 de cazuri la 100 mii de populație, la Ștefan Vodă 12,3 înregistrând o 
scădere de 20,9% și 30% respectiv, comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna 
precedentă.  
   Acoperirea vacinală cu schema completă în populația generală raportat la numarul de 
populație conform recensământului din anul 2014 este de circa 31%, la nivel 
republican, raional cu I doză - 26%, II doză – 19% și a III doză – 9%. 

    Numărul de cazuri a crescut în China, înregistrând în jur de 20 000 de cazuri noi pe zi. 

    Totodată, la data de 24 februarie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a declarat 
starea de urgența în contextul situației legate de securitatea regională. Astfel, în perioada 
24 februarie 2022, ora 00.00 — 11 aprilie 2022, ora 06:00, în Republica Moldova au intrat 
411 416 cetateni pe segmentul MD—UA, au iesit — 314 534 de cetateni straini. 
   În total, pe teritoriul Republicii Moldova sunt 96 882 de cetățeni străini (cetățeni 
ucraineni și de alte naționalități) inclusiv în raionul Ștefan Vodă – 1408 persoane. 

   Pe parcursul ultimelor 10 săptămâni, pe teritoriul raionului se înregistrează o scădere 

stabilă a numarului de cazuri de COVID-19 (de la 252 cazuri în săptămâna 04/2022 la 8 

cazuri în săptămâna 14/2022).  
  Conform tendințelor estimate, se prognozează ca în următoarele 2-3 săptămâni 
numărul cazurilor de boala sa fie inregistrat sub forma de platou. 

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

CoV-2, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sanatății 
privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în 

contextul COVID-19, Hotărâri CNESP Nr.6 din 15.04.22 Comisia Raională 

Extraordinară de Sănătate Publică  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Se anulează, începând cu 16 aprilie 2022, pe teritoriul raionului Ștefan Vodă, 
starea de urgentă în sanatate publică, declarată prin Hotârarea Comisiei raionale 
Extraordinare de Sănătate Publică nr.45 din 9 septembrie 2021, cu posibilitatea de 
revizuire în functie de evolutia situației epidemiologice la nivel național. 

 

 

 



2. Se recomandS, pentru a men{ine controlul transmiterii virusului SARS-CoV-2

dupa anularea stdrii de urgenfa in sdndtate public6, urmatoarele m[suri de prevenire 9i

control al infecfiei COVID-19:
2.1. purlarea maqtilor de proteclie in instituliile medico-sanitare,inspaliilepublice

inchise, in transportul public, in zonele cu potenfial de aglomerare precum spafii de uz

comun la locul de -unia Ei studii, sdli de gedinfe, sdli de concerte, teatre, cinematografe,

intruniri Ei evenimente publice, unitdli comerciale cu amdnuntul, centre comerciale etc.;

2.2. respectarea regulilor de igiend a m6inilor;
2.3. respe ctarea regulilor de igiend respiratorie;
2.4. conduita sociald responsabild in cazul apariliei simptomelor de infecfii

respiratorii.

3. incepdnd cu 16 aprilie 2022, se abrogd Hotdrdrea Comisiei Raionale

Extraordinare de Sanatate Publicd nr. 44 din 25 august 2021 qi pct.l0 9i I I din Hotdrarea

Comisiei Raionale Extraordinare de Sdndtate Publicd nr. 7 din 25 iulie 2020.

4. Activitatea institufiilor de educatie timpurie, de invd{amant primar, gimnazial,

liceal, profesional tehnic se va organiza in conformitate cu prevederile legislafiei, cu

respectarea masurilor suplimentare aprobate de catre Ministerul Educatiei Ei Cercetarii,

in coordonare cu Ministerul SAnAtAlii.

5. Pentru asigurarea unui grad inalt de protectie contra infectiei COVID-I9,
autorit[tile vor incuraja in continuare vaccinarea anti-COVID-19.

6. Prezenta hotdrdre intrd in vigoare la data publicdrii pe site-u1 web oficial al

CR $tefan Vodd qi este executorie pentru autoritdtile administrafiei publice locale,

pentru persoanel e ftzice qi juridice, indiferent de domeniul de activitate Ei forma juridicd

de organizare. I
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