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de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor
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In conformitate cu circulara Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al
Republicii Moldova nr.03/1 -09/1760 din 30.05.2018 privind cazul de deces a trei
copii cu vârste de 7, 9 şi 11 ani, care s-au înecat pe data de 27 mai curent într-un
lac din localitatea Pohrebeni, raionul Orhei, Direcţia generală educaţie, tineret şi
sport a Consiliului municipal Chişinău atenţionează instituţiile de învăţământ,
taberele de odihnă (în perioada estivală) cu privire la instruirea copiilor, părinţilor,
cadrelor didactice privind respectarea regulilor de securitate în perioada estivală
2018 şi prevenirea situaţiilor de risc pentru viaţă şi sănătate.
Astfel, recomandăm de a organiza activităţi de profilaxie (discuţii, şedinţe şi
alte acţiuni de responsabilizare a părinţilor, inclusiv, persoanelor autorizate să aibă
grijă de copii în lipsa părinţilor), privind prevenirea pericolelor de înec, incendii,
traficul rutier, electrocutare, intoxicare cu produse alimentare, gaze, substanţe
necunoscute, plante otrăvitoare şi ciuperci, evitarea cazurilor de violenţă în rândul
copiilor cu implicarea angajaţilor Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, poliţiei, lucrătorilor medicali, agenţilor economici în gestiunea cărora se
află bazinele acvatice, substaţiile electrice şi alte obiecte pasibile de riscuri pentru
copii.
Totodată, atenţionăm asupra asigurării securităţii copiilor prin limitarea
accesului în zonele de risc.
în cazul situaţiilor excepţionale se va apela la numărul unic de urgenţă 112 şi
se va informa DGETS despre consecinţele şi măsurile întreprinse.
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