
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

CELULA DE MONITORIZARE PE,RMANF]N'I'A A EIVOLU-|II1I INIIIIC]'IE,I
COVID - I9

Nr. 12 din 04 anrilie 2020

Cu privire la unele m[suri de coordonare
a acliunilor intreprinse pentru combaterea infecfiei COVII) l9

in temeiul Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publica
local6;
in conformitate cu art. 22 dinLegea nr.21212004 privind regirnul stdrii de urgenfd,
de asediu qi de r6zboi, art, 2 din llotdrirea Parlamentuh-ri nr. 5512020 privind
declararea st[rii de urgenfd;

Urmare examindrii Ordinului Ministrului SAndtalii, Muncii qi Protccfici
Sociale nr. 361 din 02 aprilie 2020 "Cu privire la completarea Ordinului nr. 3 I B din
26,03.2020 "Cu privire la acordarca asistenlci medicale persoanelor carc ?ntrunesc

criteriile definiliei de caz COVID-19"", demersului Eefi-rlui-interimar al Directiei
Situafii Exceplionale nr.419 din 02 aprilie 2020, demersului qelului Direcfie Centrul
Sdndtate Publica Ungheni nr.06-71199 din 04.04,2020 Ei propunerilor parvenite.

Celula de monitorizare permanentl a evolu{iei infectiei COVID - l9 a

raionului Ungheni

DECIDE:

1. Se ia act de prevederile Ordinului Ministrului SanAtAlii, Muncii qi

Protecfiei Sociale nr.361 din 02 aprilic 2020 "Cu privire la complctarca Ordinului
nr. 3 18 din 26.03.2020 "Cu privire la acordarca asistcnfci mcdicalc pe rsoanclor
care intrunesc criteriile definiliei de caz COVID-19"", demersul qelului-interimar
al Direc{iei Situa{ii Excepfionale nr. 419 din 02 aprilie 2020, demersul qefului

Direc{ie Centrul S[ndtate Publica Ungheni nr. 06-7 ll 99 din 04.04.2020 ;i
propunerilor parvenite.

2. Se pune in sarcina directorului al IMSP Spitalurl raional tJnghcni:
- asigurarea protecliei angajafilor din subordine;

- raportarea zilmcd, c6fte ora 12.00, Celulei dc monitortz,are pcnnancntd a
'evolufiei infec{iei COVID -- 19 a raionului, prin PTDSLi al raionului, a

numdrului persoanelor suspecte qi infectate .

3. Se aprobd sistarea, pe perioada starii de urgen!6, a antrcnamcntclor,
aplicafiilor gi instruirilor efectivului la Protcclia Civi16.

4. Se pune in sarcina gefilor ai IMSP Centrele de sdndtate, medicilor de

familie de pe intreg teritoriul raionului Ungheni:
- identifiaarea tuturor persoanelor cu statut de contact.



- oferirea sprijinului qi educafiei continuie telefonice persoanelor aflate sub

monitorizare Ei aparlindtorilor;
- transmiterea informaliei despre persoanele aflate in izolare la domiciliu
qefului al IMSP Centrul de sdndtate Ungheni, organelor de polifie din
teritoriu qi administraliei publice locale.

5. Se pune in sarcina Eefului al IMSP Centrul de sdndtate Ungheni:
- raportarea zilnicd, cdtre ora 12.00, Celulei de monitorrzare permanent[ a

evoluliei infecfiei COVID * 19 a raionului, prin PTDSE al raionului, a

numdrului p ers o anelor afl ate in caranti ndl autoizo lare.

6.PrezentaDecrzie intrd in visoare din momentul emiterii.

Preqedintele Celulei Ghenadi MITRIUC

Secretar Octavian RUSU

Contrasemnat: Irina TOADER
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