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str. M itropolit  Dosoftei,  99, m unicipiul Chişinău. Republica  M oldova, M D -2704;
tel.: (0 2 2 )2 0 1 -6 0 1 ,  e-mail: d ge tsm un@ gm ail .com  o;

Cu privire la organizarea unor 
măsuri suplimentare de ameliorare 
a situaţiei epidem iologice privind rujeola

în  conform itate cu ordinul M inisterului Sănătăţii, M uncii şi Protecţiei 
Sociale nr. 969 ”21” august 2018 şi M inisterului Educaţiei nr. 1242 ”21” . 08. 
2018, In scopul diminuării numărului de cazuri de rujeolă, minimizării 
impactului socio-economic al infecţiei asupra sănătăţii populaţiei o rdon:

1 .Directorii instituţiilor de educaţie timpurie, de învăţăm ânt primar şi 
secundar :

1.1. Vor asigura perm anent îndeplinirea strictă şi necondiţionată a 
prevederilor Legii nr.10 (art.52) din 03.02.2009 privind neadmiterea în 
colectivităţile de educaţie, instruire şi întremare a copiilor nevaccinaţi.

1.2.Vor asigura neadm iterea copiilor nevaccinaţi contra rujeolei (la 
începutul anului de învăţăm ânt 2018-2019) în colectivităţile de educaţie, 
instruire şi întremare, în baza listelor prezentate de instituţiile medico-sanitare 
de asistenţă m edicală primară.

1.3.Vor asigura pe parcursul a 3 săptămâni (perioada maximă de 
incubaţie a rujeolei) de la începutul anului de învăţăm ânt 2018-2019, 
implicarea largă a lucrătorilor din instituţiile de educaţie timpurie, de 
învăţăm ânt prim ar şi secundar în realizarea m ăsurilor de depistare precoce a 
persoanelor suspecte la rujeolă şi anume persoanele, care prezintă semne de 
răceală, febră şi erupţii pe piele, cu izolarea lor imediată din colectiv şi 
direcţionarea către instituţiile medicale pentru examinare, diagnostic, 
tratament.

1.4.Vor m onitoriza accesul în instituţiile de educaţie timpurie, de 
învăţăm ânt prim ar şi secundar a elevilor şi copiilor recent vaccinaţi, peste 15
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zile din data administrării vaccinului cu component rujeolic, la prezentarea 
certificatului confirm ator de la medicul de familie.

1.5.Vor întreprinde măsuri sporite de vigilenţă, privind copiii, care sau 
întors recent în ţară din Ucraina, România, Grecia, Italia, M untenegru , 
Croaţia şi Serbia, acestea fiind statele în care se înregistrează masiv rujeola.

1.6.Vor asigura excluderea tuturor evenim entelor în masă, cu 
participarea copiilor în localităţile şi din colectivităţile, în care pe parcursul 
ultimilor 21 zile au fost înregistrate cazuri de rujeolă.

1.7.Vor organiza în comun cu lucrătorii m edicali şedinţe cu părinţii, cu 
informarea lor despre riscurile rujeolei, altor boli contagioase prevenibile prin 
vaccinări, beneficiile şi importanţa vaccinării pentru sănătatea şi viaţa 
copiilor.

1.8.Vor asigura în comun cu conducătorii instituţiilor medicale de 
asistenţă m edicală primară vaccinarea copiilor admişi anterior în colectiv 
nevaccinaţi contra celorlalte boli transmisibile prevenibile prin vaccinări 
conform calendarului de vaccinări, până la 24.12.2018.

1.9. Vor informa zilnic DGETS despre cazurile de rujeolă confirmate in 
instituţia de învăţăm ânt la adresa electronică.
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1.10. Vor prezenta DGETS până la 07.09.2018 informaţia cu privire la 
numărul de copii/elevi nevaccinaţi contra rujeolei la adresa electronică 
medijedu@  m ail.ru conform tabelului anexat.

2.Responsabil de executarea prezentului ordin se desem nează L. Bodiu 
medic igienist DGECTS

3.Controlul executării prevederilor ord

Executor L. Bodiu 022 232228



M onitorizarea frecvenţei elevilor în instituţiilor de învăţăm ânt în perioada codului galben de Rujeolă 
(cont. p revederilor ord. comun M SM PS şi MECC nr. 969/1242 din 21.08.2018)

(situaţia la 04.09. /07.09710.09.2018)
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