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- Fișe epidemiologice recepționate de la CSP Chișinău- 11336;

- Persoane aflate în supravegherea medicilor de familie- 10596, la 
moment -1230;

- Persoane în carantină- 3319, la moment- 412 persoane;

- Numărul de persoane confirmate COVID -1206, tratați-648 (53,7%);

- Tratament la domiciliu forme ușoare – incluși 510 pacienți;

- Copii caz confirmat-58, tratați-46 sau 49,3%; 

- Cazuri active la moment: total 520, copii 12 cazuri, inclusiv cu 
tratament la domiciliu- 270 pacienți;

- Decese COVID înregistrate- 40 cazuri.

-
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 Situația  COVID la copii:

 - Total inregistrate-58 cazuri sau 4,8% din numărul de cazuri; 

 După categoria de vârstă:

 - 0-1 an -4 copii;

 - 1-3 ani-17 copii;

 - 4-7 ani- 12 copii;

 - 7-15 ani-16 copii;

 - 15-18 ani-9 copii.

 De menționat, că toate cazurile au fost cu transmitere familială.

 Toți copiii au fost spitalizați, maladia a evaluat în stare de gravitate 

medie, la moment sunt 12 cazuri-active.



Acte normative

 Ordine ale  MSMPS,  Ordine și Dispoziții comune al CSP Chișinău 

și DGASS a CM Chișinău privind măsurile de prevenire și control a 

infecției cu Coronavirusul de tip nou, ce reglementează activitatea 

instituțiilor medicale la toate etapele de acordare a asistenței 

medicale.

 Dispozițiile CSE a R Moldova și Hotărârile CESP cu declararea 

stării de urgență la nivel național și stării de urgență în sănătate 

publică cu restricțiile impuse de evaluarea situației epidemiologice la 

COVID 19.

 Acte legislative și normative privind sănătatea publică, PCN, Ghiduri 

de conduită a pacienților, Reguli de comportament social, măsuri de 

prevenire a răspândirii infecției.



Ce este un Coronavirus de tip nou (COVID-19)

 Ce este un coronavirus?

 Coronavirusurile sunt o familie mare de virusuri, găsite atât la 

animale, cât și la oameni. Unele infectează oamenii și sunt 

cunoscute pentru faptul că provoacă boli, de la o răceală obișnuită 

până la așa boli grave ca sindromului respirator din Orientul Mijlociu 

(MERS) și Sindromul respirator acut sever (SARS).

 Ce este un coronavirus ”nou”?

 Un coronavirus nou (COVID-19) este o tulpină nouă de coronavirus 

care nu a fost identificată mai înainte la oameni. Noul coronavirus, în 

prezent denumit COVID-19, nu fusese depistat înainte de raportarea 

focarului din Wuhan, China în decembrie 2019.

 Cât de periculos este?

 Ca și în cazul altor boli respiratorii, infectarea cu COVID-19 poate 

cauza simptome ușoare, inclusiv nasul înfundat, gâtul inflamat, tuse 

și febră. Poate fi mai grav pentru unele persoane și poate duce la 

pneumonie sau dificultăți de respirație. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


continuare

 Cât de periculos este?

 Mai rar, boala poate fi fatală. Persoanele în vârstă și persoanele cu 

afecțiuni preexistente (cum ar fi, diabet și boli cardiace) par să fie 

mai vulnerabili la îmbolnăvirea gravă cu virus

 Poate COVID-19 să fie transmis de la persoană la persoană?

 Da, COVID-19 cauzează boli respiratorii și poate fi transmis de la 

persoană la persoană, de regulă, după contactul strâns cu pacientul 

infectat, de exemplu, într-o gospodărie, loc de muncă, sau centru 

medical.

 Ce pot face ca să mă protejez?

 Spală-te pe mâini des cu un produs de mâini pe bază de alcool sau 

cu săpun și apă! Spălatul pe mâini cu un produs de mâini pe bază 

de alcool sau cu săpun ucide virusul, dacă acesta se află pe mâinile 

tale.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


Măsuri de profilaxie

 Menține distanța socială – menține distanța de cel puțin 1 metru 

între tine și alte persoane, mai ales cele care tușesc, strănută și au 

febră.

 De ce? Atunci când persoana infectată cu o boală respiratorie, cum 

ar fi COVID-19, tușește sau strănută, ea proiectează picături mici 

care conțin virusul. Dacă ești prea aproape, poți inhala virusul.

 Nu îți atinge gura, nasul și ochii cu mâna.

 De ce? Mâinile se ating de multe suprafețe care pot fi contaminate 

cu virusul. Dacă îți atingi ochii, nasul sau gura cu mâinile 

contaminate, poți transfera virusul de pe suprafață la tine.

 Dacă ai febră, tușești sau îți este greu să respiri, adresează-te 

timpuriu la medic. Spune-i medicului dacă ai călătorit într-o zonă 

unde a fost raportat COVID-19 , sau dacă ai fost în contact strâns cu 

cineva care s-a deplasat din acea zonă și are simptome respiratorii.



Măsuri de profilaxie

 Purtatul unei măști medicale poate contribui la limitarea răspândirii 

unor boli respiratorii. Totuși, doar purtatul măștii nu este garantat că 

va stopa infecțiile și trebuie combinat cu alte măsuri de prevenție, 

inclusiv igiena de mâini și respiratorie și evitarea contactului strâns –

cel puțin distanța de 1 metru între tine și alte persoane.

 Noul coronavirus este un virus respirator care se răspândește în 

primul rând prin contactul cu o persoană infectată prin picăturile 

respiratorii generate atunci când persoana, de exemplu, tușește sau 

strănută, sau prin picături de salivă sau scurgeri nazale. Este 

important ca toți să practice o igienă respiratorie bună. De exemplu, 

strănută și tușește în cotul îndoit, sau folosește un șervețel și 

aruncă-l imediat într-o ladă de gunoi închisă. De asemenea, este 

important ca persoanele să-și spele mâinile regulat fie cu un produs 

de mâini, bazat pe alcool, fie cu săpun și apă.



Manifestări clinice

 Perioada de incubare este intervalul de timp între infectare și 

apariția simptomelor clinice ale bolii. Estimările actuale ale perioadei 

de incubare variază între 2 și 11 zile, dar au fost înregistrate cazuri 

cu perioada de incubare la  COVID-19 de până la 21 zile.

 Răspîndirea infecției:

 Virusul poate fi răspândit inclusiv de persoane aparent sănătoase și 

care nu cunosc faptul că sunt purtători ai noului coronavirus.

 -Transmiterea directă a picăturilor dispersate prin contact la o 

distanță mică de până la 1 m prin strănut, tuse.

 - Prin obiecte sau suprafețe contaminate (se menține până la 3 zile) 

și apoi atingerea ochilor, nasului, gurii cu mâinele murdare.

 - semnele precoce pot fi febra, tuse uscată, dureri musculare, dar și 

manifestări gastrointestinale.

 Orice infecție respiratorie acută este tratată ca o posibilă        

infecție  COVID!



Reguli de conduită socială

 Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate 

pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați. 

Folosiți masca de protecție pentru a-i proteja pe ceilalți.

 Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după 

orice contact cu o suprafață potențial contaminată.

 Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.

 Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate

 Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de 

unică folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de 

gunoi.

 Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool, suprafețele cu 

care intrați în contact la locul de muncă , cât și acasă.



Recomandări     

 Penrtru colaboratori:

 Triajul lucrătorilor din instituție zilnic cu  termometria,  anamnestic 

epidemiologic și clinic; 

 Pregătirea locului de muncă a educatorului și îngrijitorului, sălilor și locurilor 

de joacă pentru copii (săpun lichid, servețele de unică folosință, 

dezinfectanți pentru mâîni și suprafețe);

 Pregătirea și dotarea conform cerințelor a grupurilor  sanitare,

 Respectarea regulilor sanitaro-epidemiologice la pregătirea hrănii pentru 

copii , a cantinei.

 Pentru copii

 Triajul copiilor la sosirea în grădiniță cu notificarea parametrilor principali ai 

stării de sănătate: termometrie în documentația aprobată;

 Instruirea copiilor privind  igiena personală: spălarea mâinilor, igiena 

strănutului, respectarea distanțării sociale și altor măsuri de prevenire a 

infecțiilor;



Recomandări:
 Ce trebuie să cunoască părinții:

 Copiii sunt admiși în colectivități sănătoși, vaccinați conform vârstei și 

calendarului de vaccinare si în lipsa contactului cu persoane bolnave 

documentat;

 Admiterea copiilor în colectivități pe răspunderea personală a părinților 

privind statutul epidemiologic al copilului( lipsa circumstanțelor de carantină, 

autioizilare, focar COVID, revenire di zone afectate etc.); 

 Necesitatea respectării stricte a regulilor de distanțare socială, igiena 

personală la domiciliu și în afara orelor de grădiniță;

 Informația privind semnele precoce de îmbolnăvire cu maladii transmisibile 

la copii, semne de pericol și tactica în asemenea situații;

 Necesitatea informării educatorului despre orice dereglare în starea de 

sănătate a copilului ori a altui membru din familie (suspect la COVID).

 În cazul apariției febrei sau careva semne certe de îmbolnăvire , 

contactați serviciul 112, adresarea imediată la medic

 va asigura sănătatea Dvs și a copiilor!



Recomandări

 Asistentul medical:

 Va evalua documentația de evidență medicală a copiilor cu 

aprecierea statutului vaccinal, seturile de acordare a primului ajutor;

 Lista copiilor nevaccinați din motive medicale va fi prezentată 

Centrului Medicilor de Familie de circumscripție;

 Va asigura prezența echipamentului de protecție personală, igienă 

și respectarea cerințelor de prevenire a infecției COVID,

 Va organiza triajul zilnic a colaboratorilor până a începe activitatea;

 Va monitoriza efectuarea zilnic a triajului copiilor la sosirea în 

grădiniță

 Va coordona problemele cu referire la sănătatea copiilor cu medicul 

din teritoriu ;

 În caz de situații de urgență va informa organele ierarhic superioare 

conform Schemei de inștiințare aprobate!


