Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi
HOTĂRÂRE
nr. 30 din 13.07.2021
în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a
sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia
extraordinară de sănătate publică", dispoziţiei Primarului municipiului Bălţi nr. 34
din 17.02.2010 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei
municipale extraordinare de sănătate publică", cu modificările ulterioare, în
contextul actualizării datelor despre situaţia epidemiologică prin infecţia COVID19, Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi,
HOTĂRĂŞTE:
A

1. In baza indicatorului de incidenţă cu COVID-19 în municipiul Bălţi se
stabileşte gradul de alertă „Cod verde", cu menţinerea măsurilor de sănătate
publică, conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip
nou (Versiunea 2), în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ
(aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP).
2. Se recomandă conducătorilor instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor
indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare să promoveze
în colectivităţi ideea necesităţii vaccinării împotriva infecţiei COVID-19, solicitând
suportul Centrului de Sănătate Publică Bălţi sau IMSP „Centrul Medicilor de
Familie Municipal Bălţi".
3. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt
executorii pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate
şi forma juridică de organizare.
4. Se recomandă reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre
necesitatea vaccinării şi respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control al
infecţiei COVID-19.
5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre
constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la
răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina oficială a Primăriei municipiului Bălţi.

Vicepreşedinte al Comisiei,
Primar interimar al municipiului Bălţi
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