
Procedura și măsurile obligatorii privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 care se vor aplica în unitățile de învățământ preuniversitar în scopul asigurării 

dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la 

învățătură, studenți și personalul din sistemul național de învățământ 

 

1. Personalul didactic/nedidactic și personalul didactic auxiliar implicat în procesul de 

învățământ are obligația să poarte mască în permanență în cancelarie, în timpul 

deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor atât în interior, cât și în 

exterior, precum și în sălile de clasă, cu excepția situațiilor în care procesul specific de 

predare/învățare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor folosi 

viziere și vor evita în permanență contactul față în față cu copiii la o distanță mai mică 

de 2 m. 

2. sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 

1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite 

distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se 

asigure distanța maxim posibilă între elevi;– deplasarea elevilor în interiorul instituției 

trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de 

urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală“; 

3. cadrele didactice vor efectua triajul observațional al elevilor pe tot parcursul 

activităților școlare 

4.  este interzis schimbul de obiecte personale; 

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

timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la 

finalul zilei; 

6. se recomandă evitarea experimentelor practice care necesită mișcare și/sau interacțiune 

strânsă între elevi; 

7. organizarea și întreținerea spațiilor astfel încât să se asigure distanțarea de minimum 1 

metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim 

posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar; 

8. se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse 

în mod frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității; 

9. se vor folosi in permanentă substanțele dezinfectante și prosoapele de  

hârtie, de unică folosință 

10. se va circula conform circuitelor funcționale; 

11. revenirea în colectivitate a copiilor care au avut alte probleme de sănătate și au absentat 

de la școală minimum 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale 

care să precizeze diagnosticul, adeverință pe care elevul o va preda în format hârtie sau 

o va transmite electronic dirigintelui/învățătorului. Adeverințele vor fi centralizate la 

nivelul cabinetului medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care 

școala nu beneficiază de cabinet medical; 

12. izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, 

identificate de cadrul medical din unitatea de învățământ 

preuniversitar/conexă/instituția de învățământ sau persoana desemnată de conducerea 

unității/instituției confor regulilor 

  



Informații pentru părinți 

 

Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea 

copiilor, astfel încât revenirea în școală să se facă în siguranță.  

Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și 

să acționeze responsabil. 

Sfaturi utile pentru părinți: 

1. evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la 

școală 

2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului 

școlar, părintele se va prezenta imediat la unitatea școlară pentru preluarea 

preșcolarului/elevului și va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile 

de urgență, după caz; 

3. discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și 

pe cei din jur împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2; 

4. explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu 

va fi la fel ca înainte și că trebuie să respecte măsurile de prevenire pentru 

evitarea răspândirii infecției; 

5. acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre 

orice modificări ale stării lui emoționale; 

6. învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți 

cu acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă 

corespunzătoare și la păstrarea distanței; învățați-vă copilul să se spele pe 

mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după 

servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar; 

7. învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și 

explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia; 

8. sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi și să 

nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, 

instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiți alimente sau băuturi întregii 

grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii. 

9. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului 

(telefon, tabletă, computer, mouse etc.); 

10. 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; 



11. părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de 

învățământ și nu vor putea însoți copiii în unitatea de învățământ, cu excepția 

cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii; 

12. comunicați constant cu personalul școlii, 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. 

13. pe perioada transportului public la și de la unitatea de învățământ 

elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele 

aprobate pentru transportul în comun, în special asigurarea distanței fizice și 

purtarea măștii. 

  



Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19 

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs 

simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăți respiratorii, 

diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în: 

a) anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, 

a personalului cabinetului medical școlar; 

b) izolarea imediată a elevului. 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. Măsurile de protecție individuală vor fi 

respectate cu strictețe; 

c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește 

grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de 

curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană; 

d) nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților 

legali la medicul de familie, serviciul de urgență sau spital decât în situația în 

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

urgență 112; 

e) persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și se 

va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde; 

f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu 

virusul SARS-CoV 

 

 


