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O R D I N

Cu privire la prevenirea cazurilor
de infecţii enterovirale, masurile de prevenire
şi control a infecţiei în instituţiile de învăţământ preşcolar

Potrivit informaţiei prezentate de Centrul de Sănătate Publică Chişinău, pe 
parcursul a 6 luni ale anului 2018, în mun. Chişinău, se atestă o sporire a 
morbidităţii prin infecţia enterovirală (de 1,6 ori) în comparaţie cu aceeaşi 
perioadă a anului trecut. In semestrul I a anului 2018 în mun. Chişinău au fost 
înregistrate 143 cazuri de infecţie enterovirală (inclusiv 6 cazuri de meningită 
seroasă), în aceiaşi perioadă a anului 2017 - 90 cazuri (cazuri de meningită 
seroasă nu s-au înregistrat), preponderent fiind afectaţi copiii cu vârsta 3-7 ani.

Luând în consideraţie potenţialul înalt de răspândire a enterovirusului şi 
perioada sezonieră de sporire a infecţiei, pentru prevenirea apariţiei şi răspândirii 
infecţiilor enterovirale se emite următorul ORDIN:

1. Directorii instituţiilor de învăţăm ânt preşcolar:
1.1. vor asigura un control strict asupra respectării cerinţelor sanitare în instituţia 
de învăţăm ânt preşcolar;
1.2. vor fam iliariza personalul instituţiei de învăţăm ânt preşcolar privind măsurile 
profilactice şi antiepidemice în caz de înregistrare a infecţiei enterovirale, inclusiv 
şi meningitei seroase;
1.3. vor afişa m aterialele vizuale pentru părinţi şi personal privind prevenirea 
infecţiilor enterovirale.

2. Cadrele didactice din instituţiile de învăţăm ânt preşcolar:
2.1. vor efectua calitativ trierea matinală a copiilor în grupe întru depistarea 
precoce şi izolarea suspecţilor şi bolnavilor de boli infecţioase: discuţia cadrelor 
cu părinţii, privind starea de sănătate a copiilor (prezenţa febrei, dureri de cap, 
greaţă, vărsături, dureri în gât, dureri abdominale şi alte plângeri), m ăsurarea 
tem peraturii corpului;
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2.2. vor monitoriza zilnic frecvenţa copiilor din instituţiile preşcolare cu stabilirea 
motivului absenţelor;
2.3. vor limita participarea copiilor la diferite m anifestări în locurile aglomerate 
(cinematografe, teatre etc.);
2.4. vor m onitoriza igienizarea regulată şi calitativă a încăperilor (aerisirea, 
dereticarea umedă, cu folosirea substanţelor dezinfectante cu acţiune virulicidă);
2.5. vor m onitoriza dereticarea umedă în spaţiile de grupă ce se efectuează după 
fiecare masa cu utilizarea detergenţilor, la sfârşitul zilei de lucru, cu utilizarea 
dezinfectantilor;
2.6. vor asigura respectarea strictă a igienei personale de către copii şi personal;
2.7. vor efectua tratarea jucărilor de 2 ori pe zi cu detergenţi şi la sfârşitul zilei - 
cu dezinfectant, covoarele, jucăriile umplute şi cele moi cu elim inarea din grupe a 
covoarelor, jucăriilor um plute şi celor moi.
3. Asistentele medicale din instituţiile de învăţăm ânt preşcolar:
3.1. vor m onitoriza folosirea apei şi a produselor alim entare de calitate garantată;
3.2. vor izola tem porar bolnavul sau suspectul, în caz de depistare în timpul 
frecventării instituţiei;
3.3. vor declara cazurile la Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău;
3.4. vor asigura supravegherea medicală a persoanelor aflate în contact cu 
bolnavul;
3.5. nu vor permise admiterea copiilor noi în grupa afectată sau transferul din 
grup în grup a copiilor şi personalului;
3.6. vor admite în colectivităţi copiii numai după însănătoşire, cu prezentarea 
certificatului medical;
3.7. vor m onitoriza aerisirea regulată a încăperilor în absenţa copiilor, cel mai 
eficient -  trans-ventilaţie;
3.8. vor m onitoriza curăţarea veselei de resturi de alimente scufundată într-o 
soluţie dezinfectantă, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a acestuia cu 
efectul asupra virusurilor;
3.9. vor m onitoriza blocurile sanitare supuse dereticării cel puţin 2 ori pe zi, cu 
utilizarea dezinfectanţilor.
4. Responsabili de executarea ordinului emis se desem nează directorii instituţiilor 
de învăţământ preşcolar.
5. Controlul respectării prevederilor ordinului emis se pune în sarcină dnei V. 
Negrei, şef adjunct al DGETS.


