Către: Ion CEBAN,
Primar General al mun. Chișinău

Ref.: Decizia nr. 7 din 4 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale din mun. Chișinău

Stimate Domnule Primar General,
Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează cele mai înalte considerațiuni și în contextul
Deciziei nr. 7 din 4 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale din mun. Chișinău, comunică
următoarele.
Ținem să menționăm că în conformitate cu pct. 7, hipermarketurile, supermarketurile și magazinele de cartier
din mun. Chișinău sunt obligate să realizeze în permanență controlul clienților și angajaților prin măsurarea
temperaturii cu ajutorul instrumentelor de termoscanare, iar în cazul în care se vor testa persoane cu
temperatura corpului de peste 37 grade C, se va interzice acestora accesul în unitatea comercială.
Astfel, subliniem că companiile de retail au întâmpinat deficiențe în implementarea coerentă a Deciziei nr.
7/2020 și în mod special în utilizarea termoscanerelor, care sunt setate de producător de a indica culoarea
roșie pentru temperatura de 37,5 grade C și nu 37 grade C. Mai mult ca atât, instrucțiunea de folosire a
termoscanerelor prevede o marjă de eroare de 0,5 grade C.
Reieșind din cele menționate, pentru a evita suprareglementările Dispozițiilor CSE și eventuale reclamații din
partea consumătorilor, care se vor încadra în marja de eroare admisă, precum și a consumătorilor, al căror
temperatura normală a corpului este de 37 grade C și care va fi lipsită de dreptul de a procura produse
alimentare în mun. Chișinău, rugăm respectuos ajustarea Deciziei nr. 7/200 și substituirea cifrei ”37” din pct.
7.7 cu cifra ”37,5”.
Totodată, solicităm respectuos prezentarea unei liste de producători/comercianți de la care ar putea fi
comercializate termoscanerele, luând în considerare insuficiența acestora pe piață și lipsa lor în farmaciile din
mun. Chișinău.
Cu deosebit respect,

Mariana RUFA,
Director Executiv
Asociația Businessului European
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