
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 
nr. 61 din 28.07.2022 

A 

In 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 COVID-
19, Comisia municipală extraordinară de sănătate publică (CMESP) Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de Raportul Centrului de Sănătate Publică Bălţi nr. 03-425 din 
26.07.2022 despre sporirea morbidităţii prin infecţia COVID-19 în municipiul 
Bălţi cu incidenţa raportată ca „cod portocaliu". 

2. Se recomandă locuitorilor şi vizitatorilor municipiului Bălţi o conduită 
socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19 cu manifestarea unei 
atitudini preventive. 

3. Portul măştilor de protecţie în toate instituţiile medico-sanitare publice şi 
private de pe teritoriul municipiului Bălţi este obligatorie. 

4. Portul măştilor de protecţie este un element de protecţie individuală şi este 
recomandat în transportul public şi în spaţiile publice închise aglomerate, ca 
măsuri decizionale preventive personale, inclusiv pentru persoanele 
imunocompromise şi cu comorbidităţi. 

5. Se reiterează necesitatea vaccinării anti-COVID cu schema completă (doza 1 
şi doza 2), administrarea obligatorie a dozei booster (doza 3) cu extinderea 
continuă a vaccinărilor în municipiul Bălţi în scopul sporirii ratei de vaccinare a 
populaţiei. 

6. Se reiterează măsurile de sănătate publică pentru controlul şi prevenirea 
infecţiei cu noul coronavirus: conduita socială responsabilă în cazul apariţiei 
simptomelor de infecţii respiratorii, respectarea regulilor de igienă şi dezinfectarea 
mâinilor, igienizarea şi aerisirea locurilor de muncă şi spaţiilor publice, asigurarea 
spaţiilor publice cu condiţii pentru respectarea igienei personale. 



7. Se atenţionează populaţia şi vizitatorii municipiului Bălţi asupra adresării 
imediate la medicul de familie sau la instituţiile de asistenţă medicală la apariţia 
primelor simptome specifice ale infecţiei COVID-19. 

8. Secţia sănătate din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială, sănătate şi 
protecţia familiei, de comun cu toate institutiile medico-sanitare publice 
municipale, va dispune organizarea în toate institutiile medico-sanitare publice şi 
private de pe teritoriul municipiului Bălţi a spaţiilor de triaj şi testare la COVID-
19, cu respectarea circuitelor epidemiologice separate. 

9. în toate spitalele clinice municipale şi spitalele private de pe teritoriul 
municipiului Bălţi vor fi organizate zone /secţii cu circuit separat COVID-19 
pentru izolarea si tratamentul pacienţilor spitalizaţi, confirmaţi cu infecţia de 
coronavirus de tip nou. 

10. în toate centrele de plasament temporar pentru persoanele refugiate din 
Ucraina de pe teritoriul municipiului Bălţi se va efectua testarea obligatorie la 
COVID-19 a persoanelor care prezintă efecte clinice şi simptomatice şi vor fi 
organizate izolatoare pentru persoanele confirmate cu infecţia coronavirusului de 
tip nou. 

11. Activitatea instituţiilor de educaţie timpurie şi a taberelor de odihnă se va 
organiza cu respectarea masurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, 
inclusiv cu respectarea măsurilor generale de prevenţie şi igienă. 

12. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt 
executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice 
şi juridice din municipiul Bălţi, indiferent de domeniul de activitate şi forma 
juridică de organizare. 

13. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe pagina 
web oficială a Primăriei municipiului Bălţi. 

Vicepreşedinte CMESP Bălţi, 
Primar interimar Tatiana Dubiţkaia 


