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Doamna Cuza Voda, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 -Dezinfectarea mâinilor, schimbarea măștilor și 
accesul direct al elevilor în sălile de clasă 
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                 Secretariat 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau după caz, a 

reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

 Responsabilii/ 

Operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Țuțu Rodica Responsabil CEAC 04.09.2020  

 

1.2. Verificat Topor Mirela Consilier Educativ 07.09.2020  

 

1.3 Aprobat Armencea 

Florentina 

Director 08.09.2020  

 

 
 

 

 2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii operaţionale  

 

  

Ediţia/ revizia in 

cadrul ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea 

 reviziei 

Data intrării în 

vigoare a ediţiei 

sau reviziei ediţiei  

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 x x 09.09.2020 

2.2. Revizia 1    

2.3. Revizia 2    

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale: 

 
Nr. crt.  3.1  3.2 3.3 

1 Scopul difuzării Aplicare Îndosariere Comunicare 

2 Exemplar nr. 1 2 3 

3 Compartiment Managerial   

4 Nume şi prenume Țuțu Rodica Topor Mirela Armencea 

Florentina 

5 Funcţia Responsabil 

CEAC 

Consilier 

Educativ 

Director 

6 Data primirii    

7 Semnătura    
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4. Scopul procedurii operaționale 

 

Situația epidemiologică creată de pandemia generată de infecția COVID-19, a dus la închiderea 

unităților de învățământ începând cu data de 11 martie 2020. În unele situații unde infrastructura 

necesară a fost disponibilă atât pentru profesori cât și pentru elevi, a fost realizată continuitatea 

predării la distanță, aceasta permițând pastrarea comunicarii între cadrele didactice și elevi fără 

riscuri de contaminare. Procedura conține norme/reguli pentru măsurile de protecție care trebuie 

aplicate în unitate pentru educarea si instruirea copiilor si tinerilor in contextul epidemiologic al 

COVID 19. Procedura a fost concepută pe baza măsurilor elaborate de specialiștii Institutului 

Național de Sănătate Publică, ținând cont de specificul activităților și structura unităților de 

învățământ din România dar și de măsurile pentru prevenirea infecției COVID-19 planificate și/sau 

implementate de diferite țări din Uniunea Europeană și recomandări ale OMS și UNICEF. 

Procedura se adresează întregului personal al Școlii Gimnaziale Elena Doamna Cuza Voda elevilor, 

părinților/tutorilor legali, reprezentanților autorităților naționale/județene/locale cu atribuții în 

organizarea și controlul activităților din unitățile școlare și tuturor membrilor comunității 

educaționale. 

La, Școala Gimnazială Elena Doamna Cuza Voda elevii, personalul, părinții/tutorii legali, 

reprezentanții autorităților naționale/județene/locale cu atribuții în organizarea și controlul 

activităților din unitățile școlare și membrii comunității educaționale vor purta obligatoriu mască de 

protecție. Aceasta va fi purtată în toate spațiile destinate activității educative cu elevii (săli de clasă, 

laboratoare, etc), în sala profesorală, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul 

recreației (atunci când se află în interior și exterior). 

 

 

Cadrul legal:  

 

• Legea învățământului nr. 1/2011, actualizată 2018, cu modificările și completările ulterioare 

 

 • Ordinul Comun MEC Nr. 5487 din 31.08.2020, respectiv al Ministerului Sănătății Nr. 1494 din 

31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităților în cadrul unităților/instituțiilor 

de învățământ în condițiile de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial din 1 septembrie 2020 

 

 • Ordonanța de urgență nr. 144/2020 din 24 august 2020, privind unele măsuri pentru alocarea de 

fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice 

aferente anului școlar 2020-2021, în contextul prevenirii riscului de infecție cu SARS-CoV-2; 

 

 • Ordinul de ministru nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităților pentru 

ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;  

 

• Ghidurile pentru Organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ 

publicate pe site-ul ISJ Mureș în data de 01.09.2020;  

 

• ROFUIP și ROI. 

 

5. Domeniul de aplicare al procedurii operaționale  

5.1. Procedura se aplică de către Școala Gimnazială Elena Doamna Cuza Voda 

5.2. La implementarea procedurii participă întregul colectiv al școlii (cadre didactice, didactic 

auxiliare și nedidactice) și elevii școlii. 
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6. Descrierea procedurii  

Principiile acestei Proceduri includ măsurile care implementează o colaborare strânsă între 

autoritățile educaționale și școală. În vederea facilitării punerii în aplicare a măsurilor, procedura 

stabilește direcțiile pentru fiecare dintre următoarele categorii: 

 6.1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire COVID 19;  

6.2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;  

6.3. Organizarea accesului în unitatea de învățământ;  

6.4. Organizarea programului școlar;  

6.5. Măsuri de protecție la nivel individual;  

6.6. Măsuri igienico – sanitare în unitatea de învățământ; 

 6.7. Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți/ tutori ai 

elevilor privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;  

6.8. Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la risc 

și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități; 

6.9. Protocoale;  

6.10. Criterii de suspendare a cursurilor școlare în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri 

de COVID-19;  

 

Principiile generale care stau la baza măsurilor sunt : 

 • menținerea distanței fizice de 1 m; • stabilirea circuitelor funcționale;  

• prevenirea aglomerării elevilor; • organizarea spațiilor de recreere;  

• curățarea și dezinfectarea spațiilor și echipamentelor cu produse biocide virucide avizate;  

• informarea, comunicarea și instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri;  

• protecția sănătății elevilor, cadrelor didactice și a altor persoane aflate în grupele de vârstă la risc, 

și/sau având afecțiuni cronice și /sau dizabilități. 

 

6.1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire COVID 19, se face prin desemnarea unui 

reprezentant al școlii, numit prin decizie de către conducerea Școlii Gimnaziale”Elena Doamna”  

cuza Voda, care coordonează activitățile de prevenire a infecției SARS-CoV-2 la nivelul unității. 

Acesta va fi în permanență legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții Inspectoratului 

Școlar Județean Galați, cu Direcția de Sănătate Publică Galați, cu autoritățile administrației publice 

locale și ai Consiliului Județean  Galați. 

 

6.2. Organizarea spațiilor pentru prevenirea asigurarea distanțării fizice:  

Aplicarea următoarelor măsuri de organizare a activităților în școală nu vor împiedica aplicarea 

regulilor de evacuare în caz de incendiu. 

 a. Organizarea circuitelor în interiorul școlii  
Crearea în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare, etc), a unor circuite clare, marcate care să 

asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul școlii și de părăsire a școlii, facilitând 

păstrarea unei distanțe fizice între elevi pe tot parcursul prezenței în școală .  

Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (afișaj, săgeți).  

Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, în funcție de corpurile de 

clădire, astfel:  

• Zona de așteptare pentru accesul în clădire - intrare elevi, este reprezentată de spațiul aferent 

parcării din fața școlii, pentru clasele a III-a și  a IV-a,până la drumul de acces auto. 

• Zona de așteptare pentru accesul în clădire – intrare profesori este reprezentat de perimetrul din 

fața intrării pe la profesori, pentru clasele I, a II-a și a V-a. 



                    PO – aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul Școlii Gimnaziale Elena Doamna Cuza 

Voda, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Pagina 4 din 9                                                                                                                                       

• Zona de așteptare pentru accesul în clădire – intrare profesori spre intrare sala de sport, este 

reprezentat de perimetrul din fața intrării pe la profesori, pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. 

 

 La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă, vor fi așezate dispensere cu soluție 

dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă.  

La intrarea în școală și în locurile vizibile, vor fi afișate materiale de informare/postere privind 

măsurile de igienă/protecție. 

 

b. Organizarea sălilor de clasă:  
În clasă, predarea trebuie organizată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi ceea ce 

implică următoarele : 

 • eliminarea mobilierului care nu este necesar 

 • dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi 

 • realizarea oglinzii clasei  

 • băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față și să nu blocheze accesul în sala 

de clasă.  

• va fi păstrată componența grupelor/claselor,  

• deplasarea elevilor în interiorul instituției va fi limitată păstrându-se principiul ”o clasă de elevi = 

o sală de clasă”.  

• locurile elevilor sunt fixe pe toată durata cursurilor  

• va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 30 

de minute, apoi în timpul recreațiilor minim 10 minute și la finalul zilei. 

 

c. Organizarea grupurilor sanitare  
Se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile 

sanitare și în curtea școlii cu respectarea distanțării fizice.  

Pentru a gestiona fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă și 

evitarea aglomerării) durata pauzelor va fi stabilită în funcție de numărul de săli de clase de pe 

fiecare etaj, după un program stabilit de comun acord de către direcțiune și Consiliul Profesoral. 

 

d. Organizarea sălii profesorale  

Cadrele didactice vor respecta distanțarea socială și regulile de igienă, la intrarea în sala profesorală, 

la preluarea catalogului sau al altor materiale utilizate în comun.  

Cataloagele vor fi folosite după un orar stabilit de direcțiunea școlii.  

e. Organizarea curții școlii  
Igienizarea spațiului exterior se va face conform normelor igienico-sanitare în vigoare. 

 

6.3. Organizarea accesului în unitatea de învățământ  
Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în Școala Gimnazială Elena Doamna Cuza 

Voda, de către persoane desemnate din unitatea de învățământ (personal nedidactic, cadre medicale-

triaj, agent pază).  

După dezinfectarea mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă.  

Accesul oricăror persoane străine, (părinți, alți însoțitori, etc) va fi interzis, în afara cazurilor 

excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ și o programare 

telefonică prealabilă.  

Programul de acces în școală al elevilor va fi între orele 7.45 – 8.00(gimnaziu) și 8.00-

8.15(preșcolar și primar) și se va realiza prin cele trei căi de acces elevi (dinspre parcare, respectiv 

intrare profesori) și se va realiza prin cele două căi de acces pentru preșcolari accesul se face pe la 

intrarea din partea parcului. Accesul personalului Școlii Gimnaziale Elena Doamna Cuza Vodă se 

va face, obligatoriu prin căile de acces pentru efectuarea triajului epidemiologic. 

 Ieșirea din instituție la finalul programului:  
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• Elevii din clasele I, a II-a și a V-a.vor folosi ieșirea din zona secretariatului urmând traseul de 

ieșire marcat, urmând traseul marcat prin curtea școlii și până la părăsirea perimetrului școlii.  

• Elevii din clasele a III-a și  a IV-a vor folosi ușa de ieșire elevi, ieșire valabilă și pentru elevii cu 

dizabilități locomotorii, urmând traseul marcat prin curtea școlii și până la părăsirea perimetrului 

școlii pe la zona parcare. 

• Elevii din clasele a VI-a și  a VII-a și a VIII-a vor folosi scările secundare folosind ușa de ieșire, 

sala de sport, urmând traseul marcat prin curtea școlii și până la părăsirea perimetrului școlii. 

• Personalul școlii va folosi pentru ieșire poarta principală (acces profesori).  

Conform ROFUIP și Normelor privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ 

preuniversitar în perioada pandemiei, elevii nu au voie să părăsească unitatea de învățământ pe 

durata orelor de curs decât în cazuri excepționale anunțate profesorilor diriginți în prealabil de 

părinți/tutori ai elevilor. 

 

6.4. Organizarea programului școlar  

 

• Școala Gimnazială Elena Doamna Cuza Voda și Grădinița cu program Normal Prichindel, vor 

funcționa după scenariul galben în următoarea configurație: 

- Grupele mică, mijlocie și mare, vor fi împărțite în două jumătăți egale, în ordine alfabetică, prima 

jumătate urmând să parcurgă orele la școală, iar cealaltă jumătate online. Rotația grupelor se va face 

la o săptămână;  

 - Clasele 0- IV vor veni la școală zilnic și vor face cursuri față în față, asigurându-se accesul 

integral al elevilor din aceste clase;  

- Clasele a V-a, a VI-a și a VII-a vor fi împărțite în două jumătăți egale, în ordine alfabetică, prima 

jumătate urmând să parcurgă orele la școală, iar cealaltă jumătate online. Rotația grupelor se va face 

la o săptămână;  

- Face excepție clasa a VIII-a, a cărei activitate se va desfășura integral la școală. 

 - Cursurile vor începe la ora 8.00(gimnaziu), respectiv 8,15(preșcolar, primar) iar pauzele vor fi 

decalate.  

• Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea 

distanțării fizice.  

• Vor fi evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. 

 • Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite.  

• Elevii vor fi instruiți să reducă interacțiunile fizice. 

 • Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimburi de 

obiecte.  

• Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri, vor fi organizate cu respectarea 

distanței dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 • Elevii nu vor consuma în comun mâncare și băuturi și nu vor schimba între ei obiecte de folosință 

personală; 

 • Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu 

presupun efort mediu/intens, fără folosirea în comun a mingii sau altor obiecte specifice, cu 

asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este 

indicat;  

• Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi; 

• Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;  

• La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, 

materialele pedagogice și echipamentele de lucru utilizate de elevi;  

• Se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului.  

Direcțiile de sănătate publică vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de 

absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. 
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6.5. Măsuri de protecție la nivel individual  
 

Mesaje importante:  

• Spălați-vă des pe mâini! 

• Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!  

• Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!  

• Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna! 

• Nu vă strângeți în brațe! 

 • Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile! 

 • Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!  

 

Toți elevii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:  

 

• imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;  

• după tuse sau strănut;  

• ori de câte ori este necesar. 

 

6.6. Măsuri igienico – sanitare în unitatea de învățământ  
 

Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, sală profesorală, spații comune (holuri, săli de 

sport etc.), va fi reglementat prin Procedură separată care să respecte toate normele în vigoare.  

 

6.7. Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți 

privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2  
 

Personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia, persoana desemnată de unitatea de învățământ, 

va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru 

implementarea normelor din prezentul document și va furniza informații privind:  

 

• elemente generale despre infecția SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica 

spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a 

măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare; 

 • cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de 

conducerea unității 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 infecțioasă 

(vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în 

vederea aplicării protocolului de izolare; 

• Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi 

instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a 

infecției cu SARS-CoV-2;  

• Tipuri de mesaje:  

o spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun;  

o mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane; o poartă corect masca de protecție;  

o spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască;  

o verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri;  

o identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare;  

o acoperă nasul, gura și bărbia; 

 o nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măștii; 

o discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji.  

Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor, în special înainte ca elevii să 

plece către școală, și să acționeze responsabil. 
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 • Sfaturi utile pentru părinții:  
 

o vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției 

cu noul coronavirus;  

o explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, 

deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;  

o învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum 

respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;  

o învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea 

purtării acesteia;  

o evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;  

o în situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, 

vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți 

copilul la școală; 

o în cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă și 

contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz.  

 

Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării 

din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în 

colectivitate. 

 

 Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele 

situații:  

• 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 și se află în carantină.  

 

6.8. Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă 

la risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități  
• personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, 

persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli 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, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul și 

recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților;  

• pentru aceștia, se vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la 

distanță sau în condiții de siguranță sporite;  

• respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie 

monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice;  

• copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, 

în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ;  

• pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al 

persoanei respective și 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 școală; 

• pentru cei care nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții 

pentru asigurarea procesului educațional la distanță;  

• copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de 

prevenție în mod adecvat dizabilității specific. 
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6.9 Protocoale  

a) Protocol pentru transport  
 

• pe parcursul deplsării la și de la unitatea de învățământ, elevii vor respecta măsurile generale de 

conduită  

 

 b) Protocol de triaj  
• triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și 

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

cursuri;  

• nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: o cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC și/sau 

simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație - scurtarea 

respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; o cei confirmați cu infecție cu SARS-

CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; o cei care sunt declarați contacți apropiați cu o 

persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină 

instituționalizată.  

• se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:  

o când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus;  

o dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a fost 

confirmat cu virusul SARS-CoV-2;  

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

nazală clară, ochi curgători/prurit);  

o revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se 

va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care 

elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs;  

o adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar;  

o cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei 

afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, 

diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată 

responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ.  

 

c) Protocol de izolare a copiilor bolnavi:  

• se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator 

(de exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, 

mialgii, stare generală modificată), astfel:  

o izolarea imediată a elevului în sala special destinată cazurilor suspecte;  

o elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până când va fi 

preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit;  

o măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe;  

o se va deschide o fereastră pentru aerisire; 

 o vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și, după caz, personalul cabinetului medical 

școlar;  

o dacă pe perioada izolării elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și 

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

o nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali, cu excepția elevilor 

majori, la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgență sau spital, decât în situația în care 

simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;  

o persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de 

minimum 20 de secunde;  
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o igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul 

de a transmite infecția la alte persoane;  

o elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, 

cu precizarea diagnosticului. 

 

6.10. Criterii de suspendare a cursurilor școlare în cadrul Școlii Gimnaziale “Elena Doamna” 

Cuza Vodă 

în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19  
• direcțiile de sănătate publică informează unitatea de învățământ și cabinetul medical școlar despre 

fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulți;  

• în cazul apariției unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 în unitatea de învățământ situația va fi 

analizata de DSP Galați, împreună cu directorul unității de învățământ;  

• decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, în următoarele circumstanțe:  

o la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID19 într-o clasă, se suspendă cursurile 

școlare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile.  

o la apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiași unități 

de învățământ, se suspendă cursurile școlare o perioada de 14 zile de la data de debut al ultimului 

caz;  

o în cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au 

obligația de a anunța conducerea unității de învățământ, care va informa DSP Galați despre 

eveniment.  

DSP Galați va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația împreună cu directorul unității, 

astfel:  

Scenariul 1:  
o în cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, profesor care a avut 

una sau mai multe ore la o singură clasă) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală se 

vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;  

Scenariul 2:  
o în cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, profesor care a avut 

una sau mai multe ore la o singură clasă) și a venit în contact cu alte cadre didactice din școală, se 

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

acesta a venit în contact.  

 Scenariul 3:  

o în cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre 

didactice din școală (de exemplu, profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic, se 

vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate 

la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact;  

 Scenariul 4:  

o în cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe cadre 

didactice, se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.  

Personalul care efectuează curățenia în unitatea de învățământ și cel care este responsabil de pază, 

în condițiile în care nu a intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, își va desfășura 

activitatea în continuare.  

În perioada de suspendare a clasei/unității de învățământ, directorul unității de învățământ va 

dispune realizarea următoarelor activități obligatorii: 

- curățenia și aerisirea claselor;  

- dezinfecția curentă și terminală a spațiilor unității de învățământ (clase, holuri, toalete).  

La reluarea cursurilor școlare într-o unitate de învățământ, personalul medico-sanitar care are în 

arondare unitatea de învățământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea 

posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri. 
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7. Cuprins 

 
Nr. componentei 
 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 

operaționale 
Pagina 

 Coperta  

1.  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 

aprobarea ediţiei  sau după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale 

1 

2.  Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor 

proceduriioperaționale 
1 

3.  Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează 

ediţia sau, după  caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

1 

4.  Scopul procedurii operaționale   2 

5.  Domeniul de aplicare al procedurii operaționale 3 

6.  Descrierea procedurii 3-10 

7.  Cuprins 10 

 


