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/  Dnei Maia Bănărescu 
Avocatul Poporului 

Pentru drepturile copilului 
Dnei Liliana Iaconi 

Secretar general al Guvernului

Stimată Doamnă Avocat al Poporului,

Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică a examinat la indicaţia Cancelariei de 
Stat a Republicii Moldova (nr.08-05-5442 din 27.06.2020), în limita competenţei, sesizarea Dnei Maia 
Bănărescu Avocatul Poporului Pentru drepturile copilului (nr. 12-4/42 din 22.06.2020 şi vă comunică:

La 15 mai a fost declarată starea de urgenţă în sănătate publică de către Comisia Naţională 
Extraordinară de Sănătate Publică (Hotărârea nr. 11 din 15.05.2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare 
de Sănătate Publică). Prin care sunt stabilite respectarea strictă a măsurilor de control şi combatere a 
infecţiei cu COVID-19.

P. 1 , 1.7 din Hotărârea nr. 11 din 15.05.2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate 
Publică prevede: purtarea măştilor în transportul public, spaţiile comerciale şi spaţii publice închise, în 
situaţia în care nu poate fi respectată distanţa socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi 
nasul. Această măsură este obligatorie şi protejează transmiterea virusului SARSCOV-2 şi este 
argumentată şi recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Referitor la aplicabilitatea purtării măştilor de protecţie raportată la categoriile de vârstă a copiilor 
până la împlinirea majoratului Ghidul OMS ” Advice on the use o f  masks in the context o f  COVID-19 
Interim guidance 5 June 2020” C ţhttps://www.who.int/publicationsdetail/global-surveillance-for- 
covid-19-caused-bv-humaninfection-with-covid-19-virus-interim-guidance) nu este determinat. Unele 
surse disponibile recomandă purtarea măştilor copiilor de la vârsta de 2 ani în situaţii dificile sub 
supravegherea părinţilor.

Purtarea măştilor de către persoanele, inclusiv copiii, în situaţiile când starea sănătăţii nu permite, 
aceasta nu este obligatorie.

Starea de urgenţă în sănătate publică a fost extinsă până la data de 15.07.2020 conform hotărârii 
nr. 15 a CNSEP din 23.06.2020, reieşind din evoluţia procesului epidemic.

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică este disponibilă pentru conlucrare cu Avocatul 
Poporului pentru drepturile copilului.
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