
MINISTERUL SANATAIu, MUNCII $I P oTECTIEI SoCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chisindu

)f etr:uz,&zae 2020 nr. /%

Cu privire la executarea ordinului MSMPS,
nr" 388 din 10.04.2020,,Privind prevenirea
qi controlul COVID-I9 in institu{iile
medico-sanitare si rezidenfiale
cu ingrijiri pe termen lung"

in scopul prevenirii si controlului infec{iei COVID-19 in rAndul lucrdtorilor
medicali din instituliile medico-sanitare, reabilitarehecuperarelbalneo-sanatoriale
gi rezidenfiale cu ingrijiri pe termen lung qi in temeiul Regulamentului cu privire la
organLzarea qi func{ionarea Ministerului SAnAtAlii, Muncii si Protec}iei Sociale,
aprobat prin Hotdfrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 694 din 3i0.08.2017
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 322-328, art.796 din 01.)tt.2017\.

ORDON:
1. Conducdtorii instituliilor medico-sanitare, reabilitarclrecupera.relbalneo-
sanatoriale si rezidenltaIe cu ingrijiri pe termen lung, in scopul prr:venirii gi
controlului infecliei COVID-19, vor asigura:

1) intensifrcarea, sub responsabilitate personal5., a mdsurilor de plevenire qi
control COVID -19 in instituliile medico-sanitare, reabilitare/recuperare/balneo-
sanatoriale Ei rezidenliale cu ingrijiri pe termen lung", conform prevederilor
ordinului nr. 388 din 10.04.20;

2) evaluarea situatiei in instituliile subordonate cu stabilirea categoriei de
risc pentru fiecare lucrb.tor medical qi cu completarea Formularuhri privind
evaluarea riscului (conform anexei nr.3 la Instrucliunea aprobatd prin ordinul nr,
3BB din 10.04.20);

3) organizarea instruirilor suplimentare a lucrdtorilor rnedicali privind
importanla respectirii mdsurilor de prevenire a infectdrii cu COVID - 9. utrlizdrii
corecte si rationale a Echipamentelor de Proteclie Personald, conform categoriei de
risc stabilite pentru fiecare lucrbtor medical;

4) disponibilitatea continud a EPP, produselor igienice qi dezinfectanlilor in
toate subdiviziunile instituliei subordonate, in vederea asigurdrii tuturor hrcrdtorilor
medicali cu mdsuri de proteclie conform categoriei de risc stabilite penl.ru fiecare



lucrdtor medical, indiferent de profilul subdiviziunii und e lucreazd (COVID sau
non COVID);

5) analiza fiecdrui caz de infectare a lucrdtorilor medicali. cu iclentificarea
riscului si cauzelor infectdrii, sursei de infectare, cu efectuarea con,cluziilor gi
mdsurilor de rigoare, in vederea prevenirii qi controlului CoVID-19;

6) raportarea fiecdrur caz de infectare a lucrdtorilor medicali la Centrul de
Sdndtate Public[, inclusiv cu remiterea Formularului privind Evaluarea riscului
(conform ordinului MSMPS, nr. 3BB din 10.04.2020 ,,Privind prenenirea ;icontrolul COVID-19 in instituliile medico-sanitare Ei rezidenliale cu ',ingrijiri pe
termen lung"), pentru fiecare lucrdtor medical infectat qi informal.iei despre
mdsurile intreprinse.

2. Agenlia Nalionald pentru Sdndtate publicd:
1) va acorda suportul consultativ metodic necesar in vederea

executdrii ordinului nr. 388 din 10.04.2020 ,,privind prevenirea qi
COVID-19 in instituliile medico-sanitare si rezidenliale cu ingrijiri
lung" si prezentului ordin, in vederea prevenirii gi controlul riscului de
lucrdtorilor medicali cu COVID- 1 9;

2) Ya efectua evaluarea condiliilor implimentdrii prezentului ordin in
instituliile medico-sanrtare, reabilitare lrecuperar./bul.r.o-sanatoriale si rr:zid.entiale
cu ingrijiri pe termen lung, cu stabilirea concluziilor qi recomanddrilor de rigoare
in caz de necesitate;

3) va informa Ministerul Sdndtdfii, Muncii Ei Protec{iei Socialle despre
cazurile de infectare a lucrdtorilor medicali, mdsurile intreprinse Ei tendintele de
ameliorare a situaJiei in institufiile medico-sanrtare, reabilitare/recuperarelbalneo-
sanatoriale qi rezidenliale cu ingrijiri pe termen lung.

3' Controlul asupra executdrii prezentului ordin se atribuie Secretarilor de
Stat: dl Alexandru Holostenco, dna Djulieta Popescu, dna Marina Golovaci si dl
Constantin Rimis.

Ministru VioTica DUMBRAVE,TNU
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