
 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

Ediția I 

Privind măsurile de organizare a activităţii în 

cadrul unităţii de învăţământ în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Revizia 0 

 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  

„LUCIAN GRIGORESCU” 

 

 

            

 

Exemplar nr. 1  

Cod : P.O. 8.22 

 

1 

 
 

 

 

Nr. ???/ 09.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 
 

Privind măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţii 

de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

P.O. 8.22  

  

Ediția I,  Revizia 0 

9 septembrie 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

Ediția I 

Privind măsurile de organizare a activităţii în 

cadrul unităţii de învăţământ în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Revizia 0 

 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  

„LUCIAN GRIGORESCU” 

 

 

            

 

Exemplar nr. 1  

Cod : P.O. 8.22 

 

2 

 
 

 

 

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, 

a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale 

 
 

 

Nr. 

crt 

Elemente privind 

responsabilii/operațiunea 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1 Elaborat Constantinescu Adriana Membru 

CEAC 

  

2 Verificat Munteanu Laura-Viorela Responsabil 

CEAC 

  

3 Aprobat prof. Dănilă Simona  Director  

 

  

 

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 

 
 

Nr. 

crt. 

Ediția/ revizia în 

cadrul ediției 

 

Componența revizuită 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se aplică 

prevederile ediției sau 

reviziei ediției 

1 2 3 4 

1 Ediția 1 

 

- - 14.09.2020  

2 Revizia 0 - -  

 

Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 

ediției procedurii operaționale 

 
Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

nr. 

Compartiment 

 
Funcția Nume şi prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Informare/ 

Aplicare 

1 CEAC Secretar 

CEAC 
Munteanu Laura-Viorela 

  

2 Aprobare 1 Director Director Dănilă Simona   

3 Informare/

Verificare 

1 CEAC 

CP 

Responsabil 

CEAC 
Constantinescu Adriana 

  

4 Arhivare 1 CEAC Membru 

CEAC 
Grigorescu Aurelia 
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1. Scopul procedurii operaționale 

 
1.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate 

Procedura operațională reglementează măsurile ce trebuie respectate pentru desfășurarea 

activităților de către persoanele care au acces în unitatea de învățământ, în condiții de siguranță, în 

contextul pandemieie generată de SARS CoV 2. 

1.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activităților; 

1.3. Asigură continuitatea activităților, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului prin 

faptul că, permite aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuiește pe cel în funcție la 

data elaborării prezentei proceduri. 

 

2. Domeniul  de  aplicare 

 
2.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională  

Procedura operațională se aplică de către personalul didactic, auxiliar şi nedidactic, precum și de 

către elevii unităţii de învățământ. 

2.2. Delimitarea explicită a activității procedurale în cadrul portofoliului de activități desfășurate 

de entitatea publică; 

Activitatea este relevantă ca importantă, fiind procedurată distinct în cadrul unității. 

2.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurală; 

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul unității, datorită rolului pe 

care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor. 

2.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității 

procedurale; listarea compartimentelor implicate în procesul activității. 

2.4.1 Compartimente furnizoare de date: toate compartimentele; 

2.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate: toate compartimentele. 

 

3. Documente  de  referință aplicabile activității procedurale 

 
3.1. Legislație primară 

 

 Art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri 

pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

 Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

https://sintact.ro/%23/dokument/16914534?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/%23/dokument/16869455?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/%23/dokument/16989102?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/%23/dokument/16914534?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/%23/dokument/16920621?cm=DOCUMENT
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 Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

 art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

3.2. Legislație secundară 

-  

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității 

- Circuitul documentelor;    

- Regulamentul intern;  

- Ordine și metodologii emise de MEC;  

- Alte acte normative. 

 

4. Definiții  și  prescurtări ale termenilor utilizați în procedura operațională 
4.1. Definiții : 

● Procedură - modalitatea specifică de desfășurare a unei activități sau al unui proces; 

● Consiliul de administrație – este alcătuit din conducerea școlii, cadre didactice, 

reprezentanți ai autorităților locale, ai părinților și elevilor; 

● Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor - ansamblu de măsuri igienico-sanitare 

aplicate în mod sistematic și conștient în vederea prevenirii infectării și combaterii 

îmbolnăvirii cu virusul SARS CoV2; 

● Materiale de igienă și de protecție sanitară - săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu 

dezinfectant pentru mâini, covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe 

dezinfectante pentru mâini etc.; 

 Triaj epidemiologic – Consult sumar (măsurarea temperaturii)  pentru supravegherea 

stării de sănătate în colectivități. 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. F Formular  

https://sintact.ro/%23/dokument/16957668?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/%23/dokument/16984389?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/%23/dokument/16907011?cm=DOCUMENT
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5. Descrierea procedurii operaționale 

 
5.1. Generalități 

Redeschiderea şcolilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanţei accesului 

echitabil la educaţie şi, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor persoanelor implicate 

şi respectarea tuturor normelor prevăzute în acest ghid, scopul fiind acela de a diminua riscul de 

infecţie. 

Prezenta procedura își justifică necesitatea ca urmare a emiterii ordinului comun 5487/1494/2020 

dintre Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. În document se 

precizează instrucţiuni clare, care trebuie implementate, în vederea funcţionării în condiţii de 

siguranţă a unităţilor de învăţământ în contextul prevenirii, depistării din timp şi al controlului 

COVID-19, precum şi măsurile de precauţie pentru a preveni şi diminua răspândirea potenţială a 

infecţiei SARS-CoV-2 în unităţile de învăţământ. 

Ministerul Educației și Cercetării asigură cadrul general pentru desfășurarea tuturor activităților 

specifice în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ și monitorizează prin Inspectoratul Școlar 

Județean Constanța modul în care se implementează acțiunile de prevenire și combatere a infectării 

cu SARS CoV 2. 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța transmite Direcției de Sănătate Publică, cu cel puțin 

o săptămână înainte, perioada de desfășurare a activităților la care participă elevii din unitățile de 

învățământ preuniversitar, precum și intervalul orar. 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța verifică respectarea de către unitățile/instituțiile de 

învățământ a normelor instituite de autoritățile de resort privind asigurarea materialelor de igienă 

și de protecție sanitară necesare atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic/didactic auxiliar 

și nedidactic, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și 

combaterii infectării cu SARS CoV 2. 

Conducerea unității de învățământ răspunde de implementarea acțiunilor de prevenire și 

combatere a infectării cu SARS CoV 2 și de organizarea și desfășurarea activităților, pe baza unui 

program, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, 

cu: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul elevilor, 

reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice locale, pentru organizarea 

în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul actual. 

 

5.2. Documente utilizate 

5.2.1. Lista documentelor 

- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct. 3. 

5.2.2. Conținutul, proveniența și rolul documentelor: 
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de 

implementare a activității procedurate. 

5.2.3. Circuitul documentelor 
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- Pentru asigurarea condițiilor necesare cunoașterii și aplicării de către salariații entității a 

prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura 

conform listei cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 

ediției procedurii operaționale. 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale 

- postere, săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, covorașe 

dezinfectante, măști de protecție, panouri separatoare din plexiglas, substanțe dezinfectante pentru 

mâini, biocide pe bază de clor sau alcool etc.; 

5.3.2. Resurse umane 

- conducătorul unității, compartimentele prevăzute în organigrama unității. 

5.3.3. Resurse financiare 

- conform Bugetului aprobat al unității. 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității  

Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate 

compartimentele implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură. 

5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității se va face conform ORDINULUI 

COMUN dintre Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, privind măsurile de 

organizare a activităţii în cadrul unităţii de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, circuitele de intrare și de ieșire a elevilor, a 

personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum şi modul în care se va realiza 

igienizarea/dezinfecția unității de învățământ. 

1. Evaluarea spaţiilor de care dispune şi care pot fi folosite în procesul de învăţământ, 

precum şi asigurarea unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de 

îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2; 

2. Organizarea sălilor de clasă astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, 

ceea ce implică următoarele: 

 eliminarea mobilierului care nu este necesar; 

 dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între 

elevi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este 

posibilă; 

 stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi (realizarea 

oglinzii clasei); 

 băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă şi să să nu fie blocat 

accesul în sala de clasă. 

 va fi păstrată componenţa claselor. Elevul va putea schimba clasa pe perioada semestrului 

doar în situaţii justificate. Contactul între elevii din clase diferite va fi evitat; 

 deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă 

unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 

clasă de elevi = 1 sală de clasă"; 
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 locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai 

schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor; 

 vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 

 este interzis schimbul de obiecte personale; 

 întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui 

sens de circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe 

podea; 

 va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor 

timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul 

zilei; 

 trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă 

între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare; 

 elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul 

orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de 

învăţământ. 

 se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate 

aruncării/eliminării măştilor uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală 

prevăzut cu sac în interior. 

3. Stabilirea circuitelor funcţionale în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) 

prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare 

în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei 

distanţe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, 

săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, 

astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică. 

La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate 

dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată 

dezinfecţia frecventă. La intrarea în şcoală şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi 

afişate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecţie. 

Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest 

principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre 

exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile claselor vor fi 

menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor. 

4. Organizarea grupurilor sanitare: 

 acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de 

persoane prezente în grupurile sanitare şi în curtea şcolii, cu scopul respectării distanţării 

fizice; 

 va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea de la/la clasă, 

evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar); 

 elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă; 

 se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor 

personalului să-şi spele (cu apă şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt 

recomandate prosoapele de hârtie de unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice 
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de mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil); 

 se va verifica şi se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, 

astfel încât să existe consumabile în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie 

igienică, prosoape de unică folosinţă etc.); 

 se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse 

în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie); 

 se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 

5. Organizarea cancelariei: 

 cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii: 

 la intrarea în cancelarie; 

 la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun; 

 se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane. 

6. Organizarea curţii şcolii: 

 se va organiza spaţiul exterior astfel încât să se păstreze distanţarea fizică; 

 curtea şcolii va fi măturată şi spălată zilnic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea începerii 

cursurilor. 

7. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ: 

 accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarile în instituţia de învăţământ de către 

persoane desemnate din unitatea de învăţământ; 

 distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind marcaje aplicate pe sol; 

 se va organiza intrarea eşalonată a elevilor prin uşile laterale de acces, la intervale orare 

diferite, după cum urmează: 

- clasele ..................................... 

 căile de acces vor fi prevăzute cu indicatoare (panouri, săgeţi) şi vor fi menţinute deschise 

în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact; 

 va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării 

intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; 

 după dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă; 

 accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor 

excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

8. Organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la 

intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze: 

................................................................................................................. 

9. Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor 

 Intervalele aferente recreaţiilor vor stabilite în mod eşalonat după cum urmează: 

.............................................................................................................................. 

 Se va evita crearea de grupuri de elevi din clase diferite; 

 Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru 

păstrarea distanţării fizice; 

 Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge 

reciproc mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt); 

 Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul 
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de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu 

pot fi dezinfectate; 

 Nu vor fi utilizate băncile exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje).  

 Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu 

respectarea distanţei dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei 

obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). 

10. Organizarea activităţilor sportive 

 Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber; 

 Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau 

manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat 

o dezinfectare adaptată; 

 Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care 

nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 

1,5 metri, situaţie în care portul măştii nu este indicat; 

 Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul 

activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 

 La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena 

mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool; 

 Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare 

grupă de elevi; 

11. Monitorizarea prezenţei elevilor şi a cadrelor didactice se va efectua zilnic de către 

persoana desemnată de conducere şcolii care va anunţa Direcţia de sănătate publică în cazul 

înregistrării unei creşteri mari a numărului de absenţe ale elevilor şi/sau personalului, cauzate 

de boli respiratorii. 

12. Se vor realiza postere cu mesaje ilustrate privind măsurile de protecţie individuală 

care se vor afişa în toate spaţiile şcolare. 

13. Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor se va realiza în conformitate cu 

Planul de măsuri igienico-sanitare, realizat la nivelul unităţii şcolare şi care trebuie să 

conţină: 

● operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deşeurilor, măturarea 

pardoselii, spălarea şi dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea suprafeţelor de 

scris ale băncilor, cât şi a spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor şcolare, a 

separatoarelor transparente, ştergerea şi dezinfecţia pervazurilor, dezinfectarea clanţelor, 

mânerelor ferestrelor, întrerupătoarelor etc.); 

● materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (de exemplu, produse de curăţenie, 

produse biocide avizate pentru suprafeţe etc.); 

● tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune; 

● frecvenţa curăţeniei şi dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de aerisire a spaţiului: 

●  în clasă, imediat după ieşirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din 

ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi; 

●  în cancelarie, imediat după ieşirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua 
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respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori; 

● pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei şi ori de câte ori este necesar; 

● persoana care va face curăţenia şi care va supraveghea efectuarea conformă a curăţeniei, 

modalitatea de afişare a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a efectuat, ora şi cine a 

controlat); 

● frecvenţa şi durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei şi a altor încăperi (de exemplu, 

după curăţenie şi dezinfecţie, minimum 10 minute), precum şi asigurarea aerisirii în 

timpul orelor de clasă cu geamul rabatat; 

● în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat, la loc vizibil, graficul de curăţenie 

şi dezinfecţie, care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, 

orarul şi un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică. 

● Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele. 

● Se ia în considerare tipul de suprafaţă şi cât de des este atinsă suprafaţa. Se prioritizează 

dezinfecţia suprafeţelor atinse frecvent, precum: 

 clanţe, încuietori, butoane şi mânere ale uşilor; 

 treptele scărilor; 

 băncile, catedrele şi scaunele din clasă; 

 separatoarele montate pe bănci; 

 mesele şi scaunele din sălile de cantină; 

 blaturi; 

 balustrade; 

 întrerupătoare de lumină; 

 mânerele echipamentelor şi aparatelor (precum cele sportive); 

 obiecte didactice comune; 

 calculator, tastatură, mouse, laptop şi tablete partajate între persoane;                  

Notă: Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se 

îndepărtează după fiecare utilizator. 

 Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanţilor pe suprafeţe care nu sunt atinse 

frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din 

depozite). 

 Se au în vedere resursele şi echipamentele necesare. Se evaluează periodic necesarul şi 

disponibilitatea produselor de curăţare şi dezinfecţie şi a echipamentelor de protecţie 

personală (PPE) adecvate pentru utilizarea acestora. 

 Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie, mănuşi, iar 

după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii, se spală mâinile. 

 Pentru că programul şcolar va fi organizat în două schimburi se va lăsa o pauză de 

minimum 1 oră între schimburi, pentru realizarea curăţeniei, dezinfecţiei şi aerisirii 

spaţiilor. 

 Aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie:  

 Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie. 

 Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune 

virucidă/virulicidă). 
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 Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în 

ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informaţii 

de siguranţă şi instrucţiuni de aplicare. 

 Dacă produsul concentrat se diluează conform indicaţiilor producătorului, soluţia de 

lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, 

concentraţia, data şi ora preparării. 

 Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate în care nu au 

acces elevii. 

 În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măştii şi a mănuşilor şi 

asigurarea ventilaţiei adecvate. Se recomandă protecţia ochilor şi accesul imediat la o 

sursă de apă pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor. 

14. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi 

părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV- 2 

 Personalul medico-sanitar împreună cu persoana desemnată de unitatea de 

învăţământ, va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate 

a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza 

informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind 

igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, 

modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare. 

Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat 

de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs 

simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte 

simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), 

însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare. 

 Se vor efectua instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată 

pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării 

măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2. Totodată, în clase, pe 

coridoare şi în grupurile sanitare vor fi afişate, în locuri vizibile, postere cu informaţii în 

acest sens. 

 Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi se va realiza telefonic sau prin 

mijloace electronice în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a 

iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. 

Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel 

încât revenirea în şcoală să fie în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea 

de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil. Aceştia au obligaţia să anunţe unitatea 

de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii: 

- Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

- Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

- Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se  

   află în carantină. 

 Măsuri pentru elevii şi personalul din unităţile de învăţământ aflate în grupele de 

vârstă la risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi 
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 Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli 

cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în şcoli cu avizul medicului de 

medicina muncii; 

 Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, 

obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, 

boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la 

scoală, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al 

părinţilor. Pentru aceştia, conducerea unităţii şcolare va identifica, după caz, soluţii 

pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă. 

 Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor 

trebuie monitorizate cu mai multă atenţie în cazul elevilor cu boli cronice; 

 Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu 

risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite 

cazuri în care, după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei 

respective şi a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce 

acasă, se poate   recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil 

să nu se prezinte fizic la şcoală. Pentru cei care nu pot reveni la şcoală, reprezentanţii 

unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii pentru asigurarea procesului educaţional 

la distanţă; 

 Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea 

măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice. 

 Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru 

elevi, vor fi adaptate conform cu nevoile acestora, cu avizul DSP. 

 

5.4.3. PROTOCOALE 

a) Se va încheia un Protocol pentru servirea mesei de prânz a elevilor din alternativa 

Step by Step, la restaurantul Modern, situat la aprox. 100 m de şcoală. Acesta va 

conţine obligatoriu următoarele prevederi: 

-  organizarea intervalelor aferente accesului şi a servirii mesei va fi realizată astfel încât să se 

evite aglomerările şi întâlnirile între grupe de elevi; 

- respectarea măsurilor de distanţare fizică de 1,5 m se aplică în orice context şi în orice spaţiu, 

atât la masă, cât şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea felurilor de mâncare 

etc.; 

- gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, 

astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosinţă; 

- înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini; 

- masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă; 

- elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei de către cadrele didactice care vor purta masca de 

protecţie şi se vor spăla pe mâini după fiecare contact; 

- sala de mese va fi aerisită înainte şi după masă, realizându-se cu stricteţe curăţenia şi 

dezinfecţia de către personalul unităţii de deservire. 
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Protocolul va fi semnat de un reprezentant al părinţilor elevilor, conducerea şcolii şi a firmei 

prestatoare de servicii. 

b) Protocol pentru transport 

Pe parcursul transportului elevilor navetişti la şi de la unitatea de învăţământ, elevii vor respecta 

măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în 

special: asigurarea distanţei fizice de minimum 1 m, purtarea măştii. Şoferul autobuzului şcolar şi 

personalul de însoţire vor respecta măsurile generale de protecţie. Autobuzul va fi aerisit şi 

dezinfectat temeinic după fiecare cursă. 

c) Protocol de triaj 

- Triajul epidemiologic al elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare 

de către personalul medical echipat conform normelor standard de echipare: halat 

impermeabil, bonetă, ochelari de protecţie/vizieră, mască de protecţie, mănuşi de unică 

folosinţă. 

- Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale 

şi aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea 

elevului la cursuri. Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

 cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării 

cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, 

vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 

 cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 

 cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, 

aflaţi în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 

       Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

 când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 

 dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie a tractului 

respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2; 

 cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul 

curgător cu secreţie nazală clară, ochi curgători/prurit); 

       De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate 

a elevilor prin observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor; 

În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică 

infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare; 

Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală 

se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe 

care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate 

la nivelul cabinetul medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu 

beneficiază de cabinet medical; 

Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei 

afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, 

diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată 

responsabilul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ. 

d) Protocol de izolare a copiilor bolnavi se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul 
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orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) 

sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală 

modificată). Acesta va conţine urmatoarele prevederi: 

 Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va 

fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de 

protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 

 Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul cabinetului medical 

şcolar; 

 Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi 

dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; 

 Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de 

familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele 

sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 

 Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de 

minimum 20 de secunde; 

 Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce 

riscul de a transmite infecţia la alte persoane; 

 Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de 

familie, cu precizarea diagnosticului. 

5.4.4. Valorificarea rezultatelor activității 
Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele din unitate. 

 

6.  Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ în contextul 

confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 

- Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învăţământ şi cabinetul medical 

şcolar despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulţi. În cazul apariţiei unui caz/mai 

multor cazuri de COVID-19 în unitatea de învăţământ situaţia va fi analizata de DSP împreună 

cu directorul unităţii de învăţământ.  

- Decizia de suspendare a cursurilor şcolare se va lua la nivel local, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, în următoarele circumstanţe: 

a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o clasă din unitatea de 

învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În 

situaţia în care în aceeaşi sală de clasă cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar 

cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Se 

va face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare 

normal cursurile; 

b) La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiaşi 

unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o perioada de 

14 zile de la data de debut al ultimului caz; 

c)În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea 

au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, care va informa DSP/DSPMB despre 

eveniment. DSP va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în unitatea de 
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învăţământ împreună cu directorul unităţii, astfel: 

d) Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, 

învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din 

şcoală se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă; 

e) Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, 

învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală 

(cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se 

vor suspenda cursurile de la clasa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu 

care acesta a venit în contact. 

f) Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi nu a venit în contact 

cu alte cadre didactice din şcoală (de exemplu, profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice 

a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de 

predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie de 

caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact. 

g) Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi a venit în contact 

cu multe cadre didactice (cadrele didactice din toate schimburile, în şcolile cu mai multe 

schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unităţi de învăţământ. 

- Personalul care efectuează curăţenia în unitatea de învăţământ şi cel care este responsabil de 

pază, în condiţiile în care nu a intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, îşi va 

desfăşura activitatea în continuare; 

- În perioada de suspendare a clasei/unităţii de învăţământ, directorul unităţii de învăţământ va 

dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii: 

 curăţenia şi aerisirea claselor; 

 dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ (clase, holuri, toalete); 

- La reluarea cursurilor şcolare într-o unitate de învăţământ, personalul medico-sanitar care are 

în arondare unitatea de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea 

posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri. 
 

7. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

Conducerea unității de învățământ desfășoară următoarele activități de facilitare a aplicării 

măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV2: 

a) implementează acțiunile de prevenire și combatere a infectării cu SARS CoV2; 

b) organizează desfășurarea activităților, pe baza unui program, în conformitate cu legislația în 

vigoare; 

c) se consultă, după caz, cu: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația 

părinților, consiliul elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile  administrației   

publice   locale, pentru organizarea în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul actual; 

d) în colaborare cu autoritățile publice locale pot lua și alte măsuri suplimentare pentru prevenirea 

și combaterea infectării cu SARS CoV2; 

e) informează Direcția de Sănătate Publică Constanța despre depistarea unor cazuri suspecte de 

infecție la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unității de 

învățământ; 
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f) desemnează o persoană cu atribuții în menținerea legăturii permanente cu Direcția de Sănătate 

Publică Constanța; 

g) îndeplinește prevederile Ordinului Comun dintre Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul 

Sănătății. 

h) Transmite către Inspectoratul Şcolar Judeţean propunerea privind scenariul de organizare 

și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ începând cu 14 septembrie 2020, stabilit pe 

baza situației epidemiologice locale, a infrastructurii și a resurselor de care dispune școala, ținând 

seama de opțiunile părinților şi conformă cu prevederile legale. 

Cadrele didactice realizează următoarele activități: 

a) implementează acțiunile de prevenire și combatere a infectării cu SARS CoV 2; 

b) aplică măsurile de combatere și prevenție a îmbolnăvirii cu SARS CoV2 ; 

c) însoțește elevii de la intrarea în unitatea de învățământ până în sala de clasă și, apoi, după 

finalizarea activităților, îi conduce până la ieșire; 

d) supraveghează respectarea cu strictețe p e  t i m p u l  p r o g r a m u l u i  ş c o l a r  a măsurilor 

de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS 

CoV 2; 

e) informează elevii și părinții cu privire la măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS CoV 2.  

Administratorul de patrimoniu: 

a) asigură materialele de protecție și igienizare. 

b) Intocmeşte Planul de curăţenie şi dezinfecţie: 

c) realizează instruirea şi monitorizează activitatea personalului de îngrijire. 

Personalul de îngrijire: 

a) asigură igienizarea, dezinfecția, aerisirea tuturor spațiilor din unitatea de învățământ. 

b) asigură curățenia și dezinfectarea grupurilor sanitare (vas wc, lavoare, clanțe, pardoseală, 

dispensere), conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie întocmit şi avizat de conducerea 

şcolii. 
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