
ffi&# CoMISIA PENTRU SITUATII ExCEPTIONALE A RAIONULUI CAHUL

&WW. orAnAnna
nr.5 din 1.9 aprilie 2021

in cadrul Comisiei Nalionale Extraordinare de Sdndtate Publicd a fost examinatd

situalia Epidemiologic6 COVID-19, inclusiv tendinlele de evolufie a bolii la nivel raional

qi republican.

itr,trma analizei situaliei epidemiologice actuale la nivel de raion, privind infeclia

COVID-l9, intru executarea prevederilor dispoziliilor Comisiei pentru Situalii

Excepfionale a Republicii Moldova nr.2 din08 aprilie 2021qi nr.3 din 15 aprilie 2021,

Comisia pentru Situalii Exceplionale a raionului Cahul,

l .

HOTARA$TE:

Se ia act de dispoziliile Comisiei pentru Situa{ii Excepfionale a Republicii Moldova

nr.2 din 08.04.2021 Ei nr.3 din 15.04.2021'.

Se ia act de informali a actualizatd" prezentatd, de Centrul de Sdndtate Publicd Cahul,

referitor la situalia epidemiologicd prin infeclia COVID-19 in raionul Cahul.

Procesul educalional in instituliile de inv6!5mAnt pre;colar din raionul Cahul va

continua cu prezenla fizicd a copiilor, cu respectarea strictd a normelor de sdndtate

publicS, privind prevenirea gi rdspAndirea infecliei COVID-19.

Pentru elevii claselor I - IV din instituliile de invdldm6nt din raionul Cahul, incepdnd

cu 19 aprilie 2021 procesul educalional se organizeazd cu prezenlafizicd a elevilor,

cu respectarea strictd a normelor de sdndtate publicd privind prevenirea ;i rdspAndirea

infecfiei COVID- 19.

Procesul educalional pentru elevii din clasele absolvente (IX, XII, X[I) din instituliile

de invSldmAnt din raionul Cahul, precum qi a elevilor din invdldm6ntul profesional

tehnic, antrenali in stagiile de practicb gi in grupele absolvente, a studenlilor din anii

absolvenli din invdlSmdntul superior la orele practice, incepdnd cu 19 aprilie 2021, se

organizeazd.cuprezenlafizicd,a unui numir de elevi stabilit inbaza suprafelei salii de
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clas6, cu respectarea strictd a normelor de sdndtate publicd privind prevenirea qi

rdspdndirea infecliei COVID- 1 9.

incepdnd cu20 aprilie pdndla 30 aprilie, procesul educalional pentru elevii din clasele

V, VI, VII, VIII, X, XI din instituliile de invdlEmdnt din raionul Cahul, precum gi

pentru elevii din invdlSm6ntul profesional tehnic se organizeaz\, cu prezenla fizicd, a

elevilor, cu respectarea strictd a normelor de sdnitate public6, privind prevenirea qi

rdspdndirea infecliei COVID-l9, insd in cazul ?nregistriri cazurilor de infeclie

COVID-19 printre angajatii instituliei sau elevi, institulia va fi trecutd la procesul de

educa{ie online.

Activitatea extraqcolar[ in instituliile de invdldm6nt primar qi secundar din raionul

Cahul continud la distanfd.

inv6!6mdntul extraqcolar din centrele extraqcolare qi qcolile sportive din raionul Cahul

continui la distan{d, cu exceplia antrenamentelor loturilor sportive in vederea pregStirii

pentru competiliile nalionale qi interna{ionale, cu respectarea strictd a normelor de

s[ndtate publicb privind prevenirea Ei rdspdndirea infecliei COVID-19.

Inspectoratul de Polilie Cahul, incepAnd cu data de 20.04.2021, va prezenta Comisiei

Situafi Exceplionale a raionului Cahul, listele cu componenla nominald ale echipelor

de patrulare mixte comune formate din reprezentanlii Inspectoratului de Polilie Cahul,

Compania de Carabinieri cu dislocare in mun.Cahul, Inspectoratul Nalional de

Securitate Public6, Direclia Siguranla Alimentelor qi reprezentanli ai Autoritililor

Publice Locale de nivelul I, orele de activitate, itenerarul qi informareazilnicd despre

activitatea acestora la adresa: protectiacivilacahUl@gmail.gqm .

Se interzice accesul in cimitirele situate pe teritoriul localitalilor in sdptimAna dintre

Pagti Ei Paqtile Blajinelor (zilele de,2, 9 qi 10 mai 2021), cu exceplia procesiunilor

funerare curente.

Nerespectareaprevederilor/mdsurilor stabilite de Comisia pentru Situalii Exceplionale

a raionului Cahul, constituie pericol pentru sdnitatea publicd gi va servi temei de

tragere la rdspundere contravenlionald qi/sau penald a persoanelor vinovate.
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Hotdr6rea Comisiei pentru Situalii Exceptionale a raionului Cahul este obligatorie

pentru conducdtorii autoritdlilor administraliei publice locale de nivelul I qi II, precum

qi pentru alte institulii nominalizate.

Prezenta Hot6r6re intri in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe pagina
oficialS a Consiliului Raional Cahul.

Vicepreqedintele Comisiei
pentru Situafii Excepfionale a ra CARAJA


