
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun.Chişinău

„ 2020 nr. c /V

Cu privire Ia măsurile de prevenire 
si control al infecţiei
9 9

cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV)

în scopul implementării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei cu 
Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV), reieşind din situaţia epidemiologică şi 
răspândirea infecţiei la nivel global, realizării prevederilor Regulamentului Sanitar 
Internaţional (2005) şi recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, şi în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr.694 din 30.08.2017 Cu privire la organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale,

O R D O N :

1. Conducătorii Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătăţii a Consiliului 
municipal Chişinău, Serviciului Sănătate a Primăriei municipiului Bălţi, Direcţiei 
Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a UTA Găgăuzia, instituţiilor medico-sanitare, 
serviciilor medico-sanitare ale ministerelor şi autorităţilor administraţiilor publice 
centrale, Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică cu subdiviziunile teritoriale în 
limita competenţei:

1) vor asigura actualizarea planurilor instituţionale şi teritoriale de pregătire şi 
răspuns la situaţii excepţionale şi urgenţe de sănătate publică cu includerea 
măsurilor de prevenire şi control al infecţiei cu Coronavirusul de tip nou 
(2019-nCoV);

2) vor asigura sporirea vigilenţei lucrătorilor medicali pentru depistarea 
precoce a posibililor bolnavi în baza datelor clinice şi anamnezei 
epidemiologice (vizitarea în ultimele 14 zile a ţărilor cu transmitere locală a 
infecţiei);

3) vor instrui lucrătorii medicali în domeniul manifestărilor clinice, 
diagnosticului bolii, utilizării şi decontaminării echipamentului personal de 
protecţie şi măsurilor de control al infecţiilor în conformitate cu Ghidul de 
supraveghere şi diagnostic a ILI/ARI/SARI şi MERS-CoV, 2015;

4) vor asigura evaluarea şi suplinirea stocurilor de echipament personal de 
protecţie, medicamente şi preparate biodistructive;



5) vor verifica funcţionarea şi corectarea, la necesitate, a schemei de informare 
a instituţiilor medicale ierarhic superioare şi a autorităţilor vizate;

6) vor asigura suspectarea cazurilor şi indicarea investigaţiei de laborator în 
baza definiţiei de caz pentru supraveghere (conform OMS) care include:
1. Infecţie respiratorie acută severă (SARI) la o persoană, cu istoric de febră, 
tuse care necesită internare la spital, şi fără altă etiologie a bolii, care explică 
pe deplin manifestările clinice (se va ţine cont de posibilitatea manifestării 
atipice a bolii la pacienţii cu imunodeficienţă);

Şi oricare din următoarele circumstanţe:
a. istoric de călătorie sau persoana care a locuit în Wuhan, Provincia 
Hubei China în ultimele 14 zile până la debutul simptomelor; sau
b. boala a apărut la un lucrător medical care a acordat 
asistenţă/îngrijire medicală pacienţilor cu infecţii respiratorii acute 
severe, neluând în consideraţie locul de reşedinţă sau istoricul de 
călătorie.

2. Persoana care dezvoltă un tablou clinic neobişnuit sau neaşteptat, mai ales 
cu evoluţie nefavorabilă bruscă în pofida tratamentului adecvat, neluând în 
consideraţie locul de reşedinţă sau istoricul de călătorie, chiar dacă a fost 
identificată o altă etiologie a bolii care explică pe deplin manifestările 
clinice.
3. O persoană cu boală respiratorie acută cu orice grad de severitate care, în 
perioada de 14 zile pînă de debutul bolii, a avut oricare dintre următoarele 
expuneri:

a. contact apropiat cu un caz confirmat de infecţie cu Coronavirusul 
de tip nou (2019-nCoV); sau
b. aflarea într-o unitate medicală dintr-o ţară în care au fost raportate 
infecţii cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV) asociate cu 
acordarea asistentei medicale; sau
c. vizitarea sau efectuarea lucrărilor la o piaţă de animale vii din 
Wuhan, China.

7) vor notifica nominal despre persoana suspectă/bolnavă cu completarea 
’’Fişei de declaraţie urgentă despre depistarea bolilor infecţioase, 
intoxicaţiilor şi toxiinfecţiilor alimentare şi profesionale acute, reacţii 
adverse la administrarea preparatelor imunobiologice” (formular nr. 058/e), 
cu informarea Centrului de Sănătate Publică teritorial şi Agenţiei Naţionale 
de Sănătate Publică (Punctul Focal Naţional pentru RSI, tel./fax 022574- 
557, e-mail smasp@ansp.gov.md);

8) vor colecta informaţie privind fiecare caz confirmat de infecţie cu 
Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV) în baza formularului nr. 058/e, cu 
prezentarea copiei acesteia către ANSP în termen de 5 zile după închiderea 
focarului;

9) vor implementa măsuri urgente de localizare a focarului şi limitarea 
contactului cu persoana suspectă/bolnavă;
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10) vor asigura nominalizarea, dotarea şi pregătirea practică a echipei 
specializate pentru izolarea şi acordarea asistenţei medicale pînă la 
transportarea persoanelor bolnave/suspecte la IMSP SCBI „Toma Ciorbă”;

11) vor asigura transportarea pacientului la IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”, cu 
transport sanitar specializat, cu respectarea precauţiunilor standarde şi 
cerinţelor de control al infecţiilor (Ghid de supraveghere şi control în 
infecţiile nozocomiale, 2009);

12) vor realiza măsuri de comunicare cu populaţia şi mass-media privind 
prevenirea apariţiei şi răspândirii infecţiei cu Coronavirusul de tip nou (2019- 
nCoV).

2. IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorba”( dl Sergiu Vasiliţa) va 
asigura:

1) desemnarea, dotarea şi pregătirea unui bloc predestinat pentru izolarea şi 
tratamentul persoanelor suspecte/bolnave;
2) crearea condiţiilor inofensive pentru personal cu respectarea măsurilor de 
control al infecţiei;
3) administrarea tratamentului suspecţilor/bolnavilor spitalizaţi cu infecţia cu 
Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV);
4) gestionarea sigură a deşeurilor rezultate din activitatea asociată asistenţei 
medicale în baza Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nozocomiale, 
2009;
5) colectarea şi transportarea urgentă şi în siguranţă a materialului biologic 
pentru investigaţii de laborator la ANSP în conformitate cu Ghidul de 
supraveghere şi diagnostic a ILI/ARI/SARI şi MERS-CoV, 2015 şi Ghidul 
naţional de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase, 2019.

3. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
„Toma Ciorbă”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” vor asigura acordarea ajutorului consultativ-metodic instituţiilor 
medico-sanitare privind principiile de acordare a asistenţei medicale, măsurile de 
prevenire şi răspuns la infecţia cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV).
4. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică va asigura:

1) monitorizarea situaţiei epidemiologice în lume privind infecţia cu 
Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV) cu evaluarea riscurilor pentru sănătatea 
publică şi informarea operativă a autorităţilor relevante;
2) transportarea probelor pentru investigare în laboratoarele de referinţă ale 
OMS la necesitate;
3) schimbul de informaţii cu Punctul Focal al BRE OMS pentru Regulamentul 
Sanitar International.
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5. Centrele de Sănătate Publică teritoriale (subdiviziuni teritoriale ale ANSP) şi 
departamentale vor asigura:

1) informarea de urgenţă în cazul depistării persoanelor suspecte/bolnave cu 
infecţia cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV) a Agenţiei Naţionale pentru 
Sănătate Publică la tel/fax 022 574-557, e-mail smasp@ansp.gov.md şi
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organizarea realizării măsurilor de sănătate publică la locul depistării şi 
spitalizării;
2) informarea autorităţilor publice locale, direcţiilor teritoriale protecţie civilă 

şi situaţii excepţionale, agenţiilor de turism pentru coordonarea măsurilor;
3) conlucrarea cu subdiviziunile teritoriale ale autorităţilor competente în 

punctele de trecere a frontierei (Poliţia de Frontieră, Serviciu Vamal) în 
scopul iniţierii şi realizării, la necesitate, a măsurilor de control sanitar;

6. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Marina Golovaci şi dlui 
Alexandru Holostenco, secretari de stat.

Ministru




