EXTRAS DIN PROCEDURA PENTRU ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CONDIȚII DE
SIGURANȚĂ EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL
SARS-COV-2

1. Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în contextul confirmării mai multor cazuri de îmbolnăvire
cu virusul SARS-CoV-2
(1) La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive
la nivelul unei clase, cursurile cu prezență fizică la nivelul clasei respective se suspendă pentru o perioadă
de 10 zile începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Măsura suspendării la nivelul
clasei este dispusă prin decizie a consiliului de administrație al unității de învățământ.
(2) La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul claselor, se suspendă activitatea cu prezență
fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioadă de 10 zile. Măsura suspendării la
nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărâre a CJSU, la propunerea conducerii unității de
învățământ, cu avizul ISJ și al DSP.
(3) Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul acestora au interacționat în mod frecvent,
var fi carantinați astfel:
a) timp de 10 zile, cei care nu sunt vaccinați împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare
sau nu au fast confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile;
b) timp de 5 zile, în cazul celor vaccinați cu schema completă, pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare sau al celor care au fast confirmați pozitiv în ultimele 180
de zile.
2. Măsuri obligatorii:
• În incinta unității de învățământ purtarea măștii sanitare de protecție este obligatorie;
• Igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curăţeniei şi dezinfecţiei, separarea şi limitarea contactului între
elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a elevilor ce prezintă febră sau simptome caracteristice
pentru infecţia cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esenţiale de prevenţie;
• În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare elev îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul
prezenţei în clasă.
3. Circuitele în interiorul şcolii
• 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;
• 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;
• La intrarea în corpurile de clădire și în sălile de clasă 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.
4. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ
• Accesul în școală se va realiza de pe străzile Argeș si Bălcescu pentru elevi, respectiv, strada Constanța
pentru cadrele didactice;
• 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.

5. Organizarea programului şcolar
• Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite, exceptând grupele de franceză-germană;
• Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea
distanţării fizice;
• Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei
dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
6. Organizarea activităţilor sportive
• Este recomandată desfăşurarea orelor de educaţie fizică în exterior.
• Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun
efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile şi a unei aerisiri permanente;
• Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu
îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
• La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă a
mâinilor;
• Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi.
7. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind
măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2
• 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;
• Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în clădirea
acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii. Comunicarea
cu părinţii 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 au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele
situaţii:
o Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
o Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
o Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în
carantină.
8. Măsuri pentru elevii aflați în grupele de vârstă la risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi
(1) Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform
documentelor medicale, precum și cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli
respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli
imune/ autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte
afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot
fi scutiți de prezența fizică în școală;
(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform
documentelor medicale, precum și cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli
respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli
imune/ autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte
afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot
fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă;
(3) Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată
sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau

dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt
vaccinați cu schema completă;
(4) Elevii cu dizabilități, care participă la cursuri cu prezență fizică, în funcție de specificul afecțiunii, vor
beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.
9. Triajul zilnic
Este important ca:
•
triajul zilnic să se realizeze de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea
stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea elevului/ei la cursuri.
•
să nu se prezinte la cursuri 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
Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ:
a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină
la domiciliu/ carantină instituționalizată;
c) cei care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care
a fost testată și care așteaptă rezultatele.
În situațiile menționate mai sus, dacă starea de sănătate le permite, elevii/ personalul didactic pot continua
activitatea didactică în sistem on-line sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.
Cadrele didactice vor efectua triajul observaţional al elevilor pe tot parcursul activităţilor şcolare. Elevul cu
suspiciuni de îmbolnăvire va fi izolat imediat.

