ANEXA 16 _ROI

PROCEDURĂ PRIVIND NORMELE DE IGIENĂ
DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
I.
Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ
Curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor reprezintă componente esențiale
în lupta împotriva răspândirii virusului.
Unitatea de învățământ, prin prezenta procedură, adoptă și implementează normele
sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei
COVID-19 ghid, cu sprijinul autorităților publice locale.
Deoarece procesul de învățare se desfășoară în două schimburi, este necesară o pauză de
minimum 30 de min. între schimburi, pentru realizarea curățeniei, dezinfecției și aerisirii
spațiilor.
1. Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri,
săli de sport etc.), precum și de aerisire a sălilor de clasă va fi întocmit de persoana desemnata
de conducerea unității de învățămînt, aprobat de consiliul de administrație al școlii și va
conține:
• operațiunile și ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deșeurilor,
măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea
suprafețelor de scris ale băncilor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor
școlare, a separatoarelor transparente, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, acolo
unde există, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor,
cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.);
• materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (de exemplu, produse de
curățenie, produse biocide avizate pentru suprafețe etc.);
• tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune;
• frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a
spațiului:
– în clasă, imediat după ieșirea 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 ieșirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din
ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori;
– pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei și ori de câte ori este
necesar;
• persoana care va face curățenia și care va supraveghea efectuarea conformă a
curățeniei, modalitatea de afișare a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a efectuat, ora și
cine a controlat);
• frecvența și durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei și a altor încăperi (de
exemplu, după curățenie și dezinfecție, minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în
timpul orelor de clasă cu geamul rabatat;
• în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat, la loc vizibil, graficul de
curățenie și dezinfecție, care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, frecvența
acestora, orarul și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică.
Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.
Se ia în considerare tipul de suprafață și cât de des este atinsă suprafața.
Se prioritizează dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum:
• clanțe, încuietori, butoane și mânere ale ușilor;
• treptele scărilor;
• băncile, catedrele și scaunele din clasă;
• separatoarele montate pe bănci;
• mesele și scaunele din sălile de cantină;
• blaturi;
• balustrade;
• întrerupătoare de lumină;
• mânerele echipamentelor și aparatelor (precum cele sportive);
• butoanele ascensoarelor și ale automatelor de vânzare;
• obiecte didactice comune;

• calculator, tastatură, mouse, laptop și tablete partajate între persoane;
Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează
după fiecare utilizator.Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanților pe suprafețe care
nu sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile
dulapurilor din depozite).
Pe durata activităților de curățenie și dezinfecție se poartă mască de protecție, mănuși,
iar după îndepărtarea mănușilor și a măștii, se spală mâinile.
2. Aplicarea planului de curățenie și dezinfecție
Se curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de dezinfecție.
Se folosește un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acțiune virucidă/virucidă).
Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă.
Se achiziționează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanș.
Eticheta va include informații de siguranță și instrucțiuni de aplicare.
Dacă produsul concentrat se diluează conform indicațiilor producătorului, soluția de lucru
poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentrația,
data și ora preparării.
Detergenții și dezinfectanții vor fi depozitați în spații special amenajate în care nu au acces
elevii.
În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măștii și a mănușilor și asigurarea
ventilației adecvate.
Se recomandă protecția ochilor și accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor,
în cazul accidentelor.
3. Instruirea personalului și a elevilor și comunicarea permanentă de informații pentru
elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2
1. Persoana desemnată de unitatea de învățământ va efectua instruirea personalului
didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru a observă starea de sănătate a
elevilor și pentru implementarea normelor din prezentul ordin și va furniza informații privind:
elemente generale despre infecția cu SARSCoV-2, precum cele de igienă, tehnică spălării pe
mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a
măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare.
2. Cadrele didactice au obligația să anunțe responsabilul desemnat de conducerea
unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tușe, dureri de
cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, vărsături), însoțite sau nu de creșteri de temperatura,
în vederea aplicării protocolului de izolare.
3. Vor fi efectuate instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin o
dată pe săptămâna elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării
măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2.
a ) Măsuri de protecție la nivel individual
▪ elevii au obligatia de a se spala/de a-si dezinfecta mainile: imediat dupa intrarea in scoala
si inainte de a intra in sala de clasa; inainte de pauzele de masa; inainte si dupa utilizarea
toaletei; dupa tuse sau stranut; ori de cate ori este necesar;
▪ dupa dezinfectia mainilor, elevii vor merge direct in salile de clasa;
▪ pe tot parcursul activitatilor școlare elevii sa nu isi atinga fata, gura, ochii sau nasul cu
mainile neigienizate;
▪ masca de protectie este obligatorie si va fi purtata in salile de clasa, in timpul deplasarii
in incinta unitatii de invatamant si in timpul pauzelor in interior; se recomanda ferm
purtarea mastii de uz medical insa se admit masti de tip textil care sa asigure acoperirea
orificiilor nazale si a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care inlocuiesc mastile;
▪ măștile utilizate vor fi eliminate la coșurile special amplasate în acest scop;
▪ schimbul mastii de protectie utilizate intre persoane este interzis;
▪ elevii nu vor schimba intre ei alimente si obiecte de folosinta personala
(telefoane/tablete, instrumente de scris, jucarii etc.);
▪ elevii vor menține distanțarea fizică de minim 1 metru, în orice situație; nu este permisă
formarea unor grupuri;
▪ elevii să utilizeze în mod corect sursa de apă şi cabinele de toaletă;
▪ utilizarea ştergătorului înainte de intrarea pe coridorul scolii;
▪ păstrarea curăţeniei în sala de clasă, pe coridor şi în curtea şcolii;

▪
▪

aruncarea ambalajelor şi a resturilor la locul amenajat;
asigurarea unui climat corespunzător desfăşurării orelor de curs (clasa aerisită etc.)

b)Comunicarea de instrucțiuni/informații pentru părinți:
Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igienă 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 prezența imediat la unitatea școlară pentru preluarea 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 copilului că, deși școală se redeschide, trebuie să respecte strict 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-va 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-va 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-va copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importantă
și necesitatea purtării acesteia;
8. sfătuiți-va copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi 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/dezinfectati zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon,
tabletă, computer, mouse etc.);
10. în situația în care copilul are febra, simptome respiratorii (tușe, 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 ceremoniilor de deschidere a anului
școlar sau a 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.
Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi
netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă.
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.
Părinţii 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.
4.Măsuri pentru elevii din unitatea de învățământ aflați în grupele de vârstă la risc și/sau
având afecțiuni cronice și/sau dizabilități
(1) Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, 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 fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt
diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni
oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de
tratamente imunosupresoare), 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.
Pentru elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), conducerea unității de învățământ va
identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional, inclusiv online.
Conducerea unității de învățământ are obligația să se asigure că sunt respectate
măsurile de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația elevilor
menționați la alin. (1), (2) și (3) să monitorizeze fiecare caz în parte.
Elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), precum și părinții acestora pot fi consiliați de
medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare
necesare.
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.
5.Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19
În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă
simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare.
Cazurile suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 vor fi izolate în cabinetul
medical al școlii, situat în interiorul sălii de sport.
Protocolul de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19 se aplică în cazul în care
elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifica COVID-19 (febră, tuse,
dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în:
a. Anunţarea imediată a părinţilor/reprezentanţilor legali;
b. Izolarea imediată a elevului în cabinetul medical al școlii, situat în interiorul sălii de
sport a școlii;
c. Elevul va purta mască, va fi separat de restul 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;
d. Dacă pe perioada izolării, elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar,
acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate,
înainte de a fi folosit de o altă persoană;
e. Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de
familie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt
severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112;
f. Persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini
timp de minimum 20 de secunde;
g. Igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS
COV2 se face cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia
la alte persoane.
Părintele/reprezentantul legal va lua legătură cu medicul de familie în vederea stabilirii
pașilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14
zile.
6. Suspendarea cursurilor în unitatea de învățământ se dispune în următoarele situații:
(1) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitatea de învățământ se dispune, la
propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ, pentru o perioadă de 14 zile la
apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă clasă de
învățământ primar sau gimnazial.

În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar
cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul
SARS-CoV-2.
(2) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare
prealabilă a sălii de clasă.
(3) Cursurile pentru clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a 8-a zi de la
data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ.
(4) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către
medicul de familie/echipă mobilă din cadrul DSP Constanța. Până la efectuarea testului, elevii
continuă activitatea didactică în regim on-line. Elevii care nu se prezintă la testare reiau
cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii claselor VII— VIII, vaccinați împotriva
virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului
pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică.
(6) DSP Constanța va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai
cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune
carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a
personalului didactic/nedidactic/ auxiliar.
(7) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice,
didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de
învățământ care va informa DSP Constanța. DSP Constanța, în urma anchetei epidemiologice,
va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de
învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul clasei sau unității de
învățământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului județean pentru situații
de urgență, la propunerea conducerii unității de învățământ, cu avizul ISJ Constanța și al DSP
Constanța.
(8) În situațiile prevăzute la alin. (1)—(8), elevii care au cursurile suspendate cu prezența
fizică, procesul de învățământ continuă în sistem on-line.
Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru clasa suspendată temporar se
dispune prin decizia conducerii unității de învățământ preuniversitar, după consultarea și avizul
DSP Constanța.
Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru unitatea de învățământ suspendată
temporar se dispune prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență, la propunerea
conducerii unității de învățământ, cu avizul ISJ Constanța și al DSP Constanța.
7. Alte dispoziții
a) Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al elevilor pe tot parcursul
activităților școlare.
b) În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta
simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare.
c) Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:
1) cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare, simptomatici, a căror
simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs
2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă) cât și cadre didactice/personal
auxiliar din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea
primului caz.
d) Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de
la şcoală minimum trei zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să
precizeze diagnosticul, adeverinta pe care elevul o va preda letric sau transmite electronic
dirigintelui/învățătorului. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul persoanei desemnate;
e) 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, vărsături, fără a se limita la acestea) se izolează la domiciliu,
contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de catre conducerea
unităţii de învăţământ.

8.Cazuri speciale
(1) Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, 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 fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt
diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni
oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de
tratamente imunosupresoare), 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.
Pentru elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), conducerea unității de învățământ va
identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional, inclusiv online.
Conducerea unității de învățământ are obligația să se asigure că sunt respectate măsurile
de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația elevilor menționați la
alin. (1), (2) și (3) să monitorizeze fiecare caz în parte.
Elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), precum și părinții acestora pot fi consiliați de
medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare
necesare.
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.

