
MINISTERUL SANATATII, MUNCII $I PROTECTIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chigindu

,, .1 r ,, L)t n /'L zo2r *. 5€a"
Cu privire la men{inerea misurilor de control
pentru a preveni rispflndirea in continuare a SARS-CoY-2
qi asigurarea accesului popula(iei la servicii medicale

tn scopul incetinirii rlspdndirii in continuare a SARS-CoV-2 in rdndul
populaliei qi lucrdtorilor medicali din instituliile medico-sanitare qi rczidenliale cu
ingrijiri pe termen lung, prevenirii infecfiei COVID-19 in special a formelor grave ale
bolii gi decesului in rdndul persoanelor cu risc de agravare a bolii Ei pentru a evita
povara asupra sistemului de sdn[tate, in temeiul recomanddrilor provizorii ale OMS
privind acliunile critice necesare de pregdtire, disponibilitate qi rispuns in dependenfd
de scenariul de transmitere a SARS-CoV-2, precum gi Regulamentului cu privire la
organizarea gi funclionarea Ministerului S[ndt6!ii, Muncii qi Protecfiei Sociale, aprobat
prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova nr. 69 4 120 1,7,

ORDON:
1. Conducdtorii prestatorilor de servicii de asistenld medical6 primard qi

spitaliceascd, Direcliei generald asisten![ social[ qi sdndtate a Consiliului municipal
Chiqindu, Direcliei SAnAtSrii ;i Proteclie SocialS UTA Gdgduzi4 Serviciului Sdndtate a
Primdriei mun. B6lti, Agenliei Nalionale pentru Sdnitate Public6, Agenliei Nalionale
Asistenld Social5, vor asigura:

1) intreprinderea mdsurilor necesare pentru a incetini rdspdndirea in continuare a
SARS-CoY-2, pentru a preveni infecliile, in special formele grave ale bolii qi decesul
in rdndul persoanelor vulnerabile, prin urm6toarele acliuni:

a) menlinerea respectdrii in continuare a m6surilor de prevenire qi control
COVID -19 in instituliile medico-sanitare qi rczidenliaLe cu ingrijiri pe termen lung,
conform prevederilor ordinului nr. 388 din 10.04.20, inclusiv in condilii de numdr
redus de cazuri inregistrate de COVID-l9;

b) (re)instruirea personalului in domeniul prevenirii qi controlului infecfiei
COVID.19;

c) utilizarea de cdtre lucr[torii medicali, care oferd asistenld medicali popula]iei,
a echipamentului de proteclie personal[ (EPP) corespunz[tor riscului, asigurdnd
disponibilitatea ritmicS a acestuia, inclusiv formarea rezervelor pentru perioadele cu
eventuala creqtere a numdrului de cantri de COVID-l9, conform normativelor
stabilite;

d) implementarea strategiilor pentru
infecliilor SARS-CoV-2, monitorizarea si

depistarea, prevenirea Ei gestionarea
plasarea in carantind, a contaclilor,



asigurarea managementului clinic specific al infecliei COVID-19, conform actelor
normative aprobate;

2) Intensificarea testdrii categoriilor de persoane stabilite in Algoritmul de
testare in infeclia COVID 19, din anexa nr. 2 la ordinul nr.385 din 09.04.2020 Cu
privire la acordarea asistenlei medicale persoanelor care intrunesc criteriile definiliei
de caz COVID- 19 qi pentru categoriile de persoane conform criteriilor de prioritizare,
stabilite in ordinul rr.784 din 25.08.20, inclusiv prin ttilizarea testelor rapide de
diagnostic pentru identificarea antigenului virusului SARS-CoV-2, conform
Recomand6rilor aprobate, cu excluderea cazurilor de neadmitere in spitale din cauza
lipsei testului, asigurdnd, la necesitate, in cazril lipsei acestuia, testarea in spital.

3) Promovarea adopt6rii de c6tre populalie a conduitei de reducere a riscului, de
prevenire qi control al infecfiilor, prin urmdtoarele acliuni:

a) evitarea aglomeraliilor gi menlinerea distanlei fizice fald de alte persoane;
practicarea igienei corespunzdtoare a mdinilor; utilizarea corect[ Ei ralionalS a
mdqtilor;

b) abordarea zvonurilor qi dezinformdrii cu informalii qi fapte de incredere
partajate prin surse gi canale de incredere;

c) implicarea populaliei qi comunit[1ilor in elaborarea strategiilor privind
preluarea qi susfinerea mdsurilor individuale sociale qi de sdnState public[, inclusiv
vaccinarea;

d) pregdtirea comunitSlilor pentru introducerea vaccinurilor, tratamentelor Ei
testelor;

e) dezvoltarca rezilienlei in cadrul comunitSlilor pentru a se preg[ti de o
schimbare in scenariile de cazuri qi reducere a vigilenlei privind m[surile sociale qi de
sdndtate publicS.

4) Protejarea celor vulnerabili prin vaccinare, prin comunicarea, implementarea
;i monitorizarea realizdrii Planului nalional de vaccinare anti-COVID-19, prin
implicarea lucritorilor medicali, consolidarea acceptdrii vaccinurilor qi cererii bazate
pe grupurile prioritare, tindnd cont de perspective de gen qi echitate pentru a atinge
obiectivele stabilite

5) Reducerea mortaHtalii qi morbiditdlii din toate cauzele prin asigurarea ca
pacienlii cu COVID-l9 sd fie diagnosticali cdt de cur0nd posibil Ei sd li se ofere
ingrijiri gi tratament de calitate prin intermediul unui traseu de asistenld pentru
COVID-19 cu acces la corticosteroizi qi oxigen pentru pacienlii cu forme grave, astfel
incdt sistemele de sdn[tate sd menlind nivelul de asistenld ;i s[ facd fa\d cererii in
creEtere atdt pentru asistenld in caz de COVID-19, cdt qi alte servicii medicale
esenfiale; ca sistemele medicale de bazd sd fie fortificate; cabarierele din partea cererii
pentru asistenld sd fie abordate; cdt Ei prin asigurarea ca toate grupurile prioritare din
fiecare lard sd fie vaccinate.

6) intreprinderea mdsurilor necesare pentru asigurarea accesului populaliei la
servicii de sindtate, prin urmdtoarele acfiuni:



,) menlinerea tuturor serviciilor medicale, cu reorientare strategicd spre
prestarea serviciilor pentru a limita transmiterea infecfiei, prin limitarea circuitului
nejustificat la nivel de institulie, modificareafluxului de pacienfi pentru siguranf[;

b) prestarea serviciilor medicale esenliale confofln necesitelilor populafiei, cu
efectuarea examenelor medicale, inclusiv profilactice, a investigaliilor de laborator qi
instrumentale necesare, cu scop de depistare precoce, diagnostic, supraveghere Ei
monitorizare in dinamicd qi tratament, conform prevederilor actelor normative (PCN
etc.);

c) menlinerea gi consolidarea supravegherii pentru bolile vaccino-dirijabile,
prestarea serviciilor de imunizare conform prevederilor actelor normative;

d) asigurarea disponibilitSlii capacitdgilor de prestare a serviciilor medicale
spitaliceEti in cazvri acute, cdt Ei cronice, pentru reabilitare, geriatrice, la trimiterea
medicului de familie, medicului specialist de profil, prezentare directS, transportare de
cdtre serviciul de urgen!6 prespitaliceascd;

e) organizarea qi internarea pacienlilor pentru tratament spitalicesc, conform
indicaliilor medicale, in vederea realizdrii volumului de servicii medicale stabilit,
inclusiv c onform pro grame lor sp eciale (catar actd, endopr otezdri etc. ).

7) Respectarea strategiei de management a cazului, inclusiv in cazti scenariului
de numdr redus de cazuri de COVID,19, prin urmdtoarele acliuni:

a) asigurarea screening-ului Ei triajului pacienlilor la toate punctele de acces la
sistemul medical;

b) organizarea gi acordarea ingrijirilor medicale pentru toli pacienlii suspecli qi
confirmali care dezvolt6 COVID-19 gi afec{iuni post COVID-I9, la toate etapele de
prestare a serviciilor;

c) pregdtirea spitalelor pentru creqterea bruscd de necesitdli de paturi COVID-
t9;

d) asigurarea existenfei sistemului de management al lanlului de aprovizionare
pentru tratamente terapeutice specifice COVID-I9, aprovizionarea Ei disponibilitatea
oxigenului;

e) verificarea cd lucr[torii medicali menlin competen]ele Ei sunt instruili in
domeniul managementului clinic, pentru acordarea de asistenfd pacienlilor cu COVID-
1 9, respectd instrucliunile disponibile.

2. AgentiaNalionald pentru Sdndtate Public[:
1) Ya acorda suportul consultativ metodic necesar in vederea organizdrii

execut[rii prezentului ordin, in vederea reducerii cazurilor de infectare a lucrdtorilor
medicali cu COVID-l9;

2) va efectua verificiri inopinate in instituliile medico-sanitare Ei rezidenliale cu
ingrijiri pe termen lung, cu emiterea prescripliilor de rigoare in caz de necesitate;

3) va informa Ministerul S[ndtdlii, Muncii qi Protec]iei Sociale (punctul focal)
despre mdsurile intreprinse gi tendinlele inregistrate.

3. Controlul executdrii prezentei Ordin se atribuie Direcliei politici in
domeniul sdnitdlii publice, Direcliei politici in domeniul asistenlei medicale primare,
urgente gi comunitare, Direcfiei politici in domeniul asistenfei medicale spitaliceEti.

Secretar de Stat d #a-tze Tatiana ZATIC


