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DISPOZIŢIE
Nr.13 -  d din 12.03.2020

Cu privire la măsurile de 
prevenire şi diminuare a 
răspândirii virusului COVID-19 
pe teritoriul satului Ghidighici

în temeiul Hotărârii C

1.2 .

1.3.

lomisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 6 din 
10.03.2020 “Privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19”, art. 29 (1), lit. x), 
art. 32 (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, “Privind administraţia publică locală”, 
Primarul satului Ghidighici DISPUNE:

1. Se stabilesc, în perioada 12 martie -  1 aprilie 2020, măsuri de restricţie în vederea 
prevenirii şi diminuării virusului COVID-19 pe teritoriul satului Ghidighici, după cum 
urmează:
1.1. Se interzice organizarea şi desfăşurarea manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în 

masa cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane;
Se sistează audienţa cetăţenilor, în cazuri de urgenţă, cetăţenii se vor adresa prin 
intermediul poştei electronice primăria.ghidighici@gmail.com şi la numărul de 
telefon 022-710-252;
Se restricţionează accesul cetăţenilor în sediul Primăriei satului Ghidighici, 
precum şi în sediile subdiviziunilor structurale ale administraţiei publice locale:

-  Instituţia de Educaţie Timpurie nr.203;
-  Gimnaziul „Ion T. Costin”;
-  Şcoala de Arte „Vasile dostin”;
-  Biblioteca din satul Ghic ighici;

1.4. Conducătorii subdiviziunilor structurale ale administraţiei publice locale vor 
asigura întreprinderea măsurilor de profilaxie în cadrul entităţilor pe care le 
conduc şi vor asigura informarea permanentă a angajaţilor privind situaţia 
epidemiologică existentă, conform informaţiilor oficiale ale administraţiei 
centrale de specialitate.

1.5. Toate spaţiile din instituţiile publice din satul Ghidighici care au program de lucru 
cu publicul, inclusiv şi serviciile din subordine, vor fi dezinfectate în fiecare 
seară, după orele de program.

1.6. Toate localurile comerciale din satul Ghidighici vor proceda la dezinfectarea lor. 
La fiecare intrare în magazine vor fi montate dispensare cu soluţii dezinfectante.

2. în funcţie de situaţia epidemiologică, termenul stabilit poate fi modificat.
3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-1 asum.
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