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Aprobat, 
Director, 

Prof. Gheorghiță Nistor 

……………………............. 
 

 

Principiul PRINCIPIUL CALITĂȚII 2 –Responsabilităţile managementului 
Furnizorul asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de 
educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare. 

Domeniul DOMENIUL: MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

Indicatori 
de 
performanţă 

Stabilirea măsurilor de protecție, în anul școlar 2020 – 2021, în contextul 
epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul Liceului Teoretic 
„V. Alecsandri” 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
PRIVIND MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR 

DIDACTICE, STABILIREA CIRCUITELOR DE INTRARE / IEȘIRE ȘI 
MODALITĂȚILE DE IGIENIZARE / DEZINFECȚIE LA NIVELUL LICEULUI 

TEORETIC „VASILE ALECSANDRI”, IAȘI 
 

 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 
reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

Ediţia/ 
Revizia 

 
Operaţiunea 

 
Numele şi prenumele 

 
Funcţia 

 
Data 

 
Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat Prof. Mihaela Ionescu 
Director 
adjunct 

15.09.2020 
 

Verificat Prof. Nicu Crăciun 
Responsabil 

C.E.A.C. 

17.09.2020 
 

Aprobat Prof. Gheorghiță Nistor Director  
23.09.2020 

 

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

 
 

Componentele revizuite 
 

Modalitatea reviziei 
(M- modificare,  

Data de la care se 
aplică prevederile 
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Ediţia/ revizia în 
cadrul ediţiei 

 

 A-adăugare,  
S-suprimare) 

ediţiei sau reviziei 
ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia I 8 M 12.02.2021 

 
 
3. LISTA DE DIFUZARE 
 

Nr. 
Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. 

Compar- 
timent 

 
Funcţia 

Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

 
Semnătura 

3.1 
Informare- 
Aplicare 

 
1 

Didactic 
Toți membrii 

C.P. 
 

25.09.2020 
 

3.2 

Informare-
control- 

evidență 

2 CEAC 
Responsabil 

C.E.A.C. 
Prof. Nicu 
Crăciun 

25.09.2020 

 

3.3. 

Informare-
control- 

evidență 

3 Didactic 
Director 
adjunct 

Prof. Mihaela 
Ionescu 

25.09.2020 

 

 
4.SCOPUL: 
 
Scopul prezentei proceduri îl reprezintă stabilirea acțiunilor și măsurilor implementate în Liceul 
Teoretic „V. Alecsandri”, în vederea prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, dar 

și a derulării procesului educațional în funcție de scenariile comunicate de DSP Iași, ISJ Iași, pe 
parcursul semestrului al II-lea. 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE: 
 

Procedura se aplică în cadrul Liceului Teoretic ”Vasile Alecsandri”, Iași, de către întregul 

personal al instituției, elevi și familiile acestora. 
 
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 
6.1. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare 
6.2. ROFUIP 
6.3. ORDINUL comun MEC/MS nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de 
organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
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6.4. Regulamentul (UE) 2016/679 
 

7.  DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
DSP = Direcția de sănătate publică a județului Iași 
ISJ = Inspectoratul Școlar Județean Iași 
LVA = Liceul Teoretic „V. Alecsandri” Iași 
 
8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
 
8.1 Pregătirea unității pentru semestrul al II-lea 
a) Evaluarea infrastructurii:  
- 32 săli de clasă dotate cu computer, videoproiector, sistem digital, camera video montată pe 
trepied, boxe și microfon wireless; 
- 5 laboratoare, sală de festivități, cancelarie, cabinet medical, cabinet stomatologic, săliță în 
care poate fi folosită ca spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu 
virusul SARS-CoV-2; 
- conexiune la Internet prin cablu în toată școala; 
- 15 laptopuri și 20 calculatoare (din laboratorul Info1), la care se adaugă 16+3 laptopuri nou 
achiziționate. 
 
b) Stabilirea circuitelor funcționale: 
Vor fi folosite toate intrările în școală pentru a se evita aglomerarea și a se delimita diferite zone 
în școală. Astfel, intrările vor fi folosite după cum urmează: 
Intrare 1: elevii care învață în sălile P7, I.7 – I.10, II.6 – II.9 
Intrare 2: elevii care învață în sălile P1 – P6, I.1 – I.6, II.1 – II.5 
Intrare 3: elevii care învață în sălile P9 – P10, I.11 – I.12, laborator de fizică, II.10 – II.11, laborator 
de chimie 
Intrare 4: elevii care învață în sălile laborator Info 1, Info 2, laborator de biologie, sala multimedia, 
izolator 
Intrare profesori: personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic, persoane terțe 
Ieșire spre terenul de sport 
 
Organizarea circuitelor în curtea școlii și pe coridoare se va realiza prin demarcare cu benzi 
vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, deplasare în interiorul unității de 
învățământ și de părăsire a acesteia. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles 
(săgeți, panouri etc.). La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă / laborator 
există dispensere cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția 
frecventă. La intrarea în școală, în locurile cu o bună vizibilitate, la toalete vor fi afișate materiale 
de informare privind măsurile de igienă/protecție. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este 
posibil, la începutul și sfârșitul programului școlar, pentru a evita punctele de contact. Regulile 
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de evacuare în caz de incendiu vor fi respectate în continuare. Ușile claselor vor fi menținute 
deschise până la sosirea tuturor elevilor, iar clasele se vor aerisi cât mai des posibil. 
Coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate vor fi amplasate pe holuri. Coșurile 
de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală, fiind prevăzute cu sac în interior. 
 
c) Spațiile sunt organizate cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 1 
metru între elevi sau distanța maxim posibilă. Dacă este posibil, se va elimina mobilierul care nu 
este necesar.  
Locurile din clasă vor rămâne fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba 
locurile între ei pe toată perioada cursurilor. Vor fi limitate deplasările în clasă și în școală, pe 
cât posibil. 
Deplasarea elevilor în interiorul școlii este 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“. Dacă elevii se vor muta din clasa de bază în laborator, se va asigura un interval de 1 oră 
între clase diferite, timp în care se va aerisi și dezinfecta încăperea. 
Aerisirea claselor se va realiza înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 
minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei. Se interzice 
utilizarea aparatelor de aer condiționat. 
 
d) Organizarea grupurilor sanitare 
Grupurile sanitare vor fi în permanență dotate cu săpun, substanțe dezinfectante și șervețele din 
hârtie de unică folosință. Uscătoarele electrice vor fi scoase din uz pentru a nu putea fi folosite. 
Curățenia și dezinfectarea toaletelor se va realiza conform Planului de curățenie și dezinfecție. 
Se vor afișa materiale de informare privind igiena corectă. 
 
e) Organizarea cancelariei 
Cadrele didactice vor păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane. Pentru a evita 
aglomerarea se vor folosi următoarele spații: cancelarie, sala multimedia, cabinetele grupurilor 
de lucru. Utilizarea obiectelor în comun (catalog, condică de prezență, copiator, computer ș.a.) 
se va realiza după dezinfectarea obligatorie a mâinilor. 
 
8.2 Organizarea procesului de învățământ, în funcție de cele 3 scenarii 
 

 Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 

Gradul de risc redus mediu Major 

Numărul de copii 
care merg la școală 

100%, cu respectarea 
normelor de protecție 

Prezență fizică a 
elevilor din clasele a 
VIII-a și a XII-a, cu 
respectarea normelor 
de protecție.  

0% 
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Ore online   Elevii din clasele V-
VII, IX-XI și cei care 
nu se pot prezenta 
fizic la cursuri.  
Elevii din online: 
- rezolvă și transmit 
sarcinile de lucru în 
termenele și 
condițiile stabilite de 
către cadrele 
didactice; 

- au o conduită 
adecvată statutului 
de elev, dezvoltând 
comportamente şi 
atitudini prin care să 
se asigure un climat 
propice mediului de 
învăţare; 

- nu comunică altor 
persoane datele de 
conectare la 
platforma destinată 
învățământului 
online;  

- nu înregistrează 
activitatea 
desfăşurată în mediul 
online, în 
conformitate cu 
legislaţia privind 
protecția datelor cu 
caracter personal; 

- au obligaţia de a 
participa la activităţile 
desfăşurate prin 
intermediul 
tehnologiei şi al 
internetului; în caz 

Elevii urmăresc orele 
de curs online 
integral, utilizând 
platforma Adservio 
și/sau aplicațiile 
GSuite. 
Elevii rezolvă și 
transmit sarcinile de 
lucru în termenele și 
condițiile stabilite de 
către cadrele 
didactice, în vederea 
valorificării activității 
desfășurate prin 
intermediul 
tehnologiei și 
internetului. 

Elevii au o conduită 
adecvată statutului 
de elev, dezvoltând 
comportamente şi 
atitudini prin care să 
se asigure un climat 
propice mediului de 
învăţare. 

Este interzisă 
comunicarea către 
alte persoane, a 
datelor de conectare 
la platforma 
destinată 
învățământului 
online.  

Elevii nu 
înregistrează 
activitatea 
desfăşurată în 
mediul online, în 
conformitate cu 
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contrar, elevul este 
considerat absent şi 
se consemnează 
absenţa în catalog, 
cu excepția situațiilor 
justificate; 

- manifestă un 
comportament care 
să genereze respect 
reciproc, un mediu 
propice desfăşurării 
orelor de curs. 

legislaţia privind 
protecția datelor cu 
caracter personal.  

Elevii au obligaţia de 
a participa la 
activităţile 
desfăşurate prin 
intermediul 
tehnologiei şi al 
internetului; în caz 
contrar, elevul este 
considerat absent şi 
se consemnează 
absenţa în catalog, 
cu excepția situațiilor 
justificate. 

Elevii trebuie să 
manifeste un 
comportament care 
să genereze respect 
reciproc, un mediu 
propice desfăşurării 
orelor de curs. 

Intrarea și ieșirea în 
spațiul școlar 

Intrarea prin mai 
multe uși de acces. 
Trasee prestabilite de 
intrare, deplasare în 
interiorul școlii și de 
părăsire a școlii. 
Păstrarea distanței de 
1 m între persoane.  
Prezența unor 
persoane terțe în 
spațiul școlar 
interzisă fără 
programare 
prealabilă și acordul 
conducerii școlii.  

Intrarea prin mai 
multe uși de acces. 
Trasee prestabilite de 
intrare, deplasare în 
interiorul școlii și de 
părăsire a școlii. 
Păstrarea distanței de 
1 m între persoane.  
Prezența unor 
persoane terțe în 
spațiul școlar 
interzisă fără 
programare 
prealabilă și acordul 
conducerii școlii. 

- 
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Evaluarea stării de 
sănătate 

Triaj observațional 
realizat acasă zilnic, 
de către părinți. 
Evaluarea stării de 
sănătate la începutul 
programului școlar, 
de către personalul 
medical al școlii. 
Monitorizarea zilnică 
a prezenței elevilor și 
personalului; 
comunicarea 
cauzelor absențelor. 

Triaj observațional 
realizat acasă zilnic, 
de către părinți. 
Evaluarea stării de 
sănătate la începutul 
programului școlar, 
de către personalul 
medical al școlii. 
Monitorizarea zilnică 
a prezenței elevilor și 
personalului; 
comunicarea 
cauzelor absențelor. 

Monitorizarea 
prezenței și gradului 
de implicare în 
activitățile online. 

Distanțare fizică Menținerea distanței 
fizice pe perioada 
pauzei sau a 
deplasării la / de la 
școală. 
Limitarea deplasărilor 
în interiorul școlii. 
 

Amenajarea spațiilor 
școlare cu asigurarea 
unei distanțe de 1m 
între persoane sau a 
distanței maxim 
posibile. 
Menținerea distanței 
fizice pe perioada 
pauzei sau a 
deplasării la / de la 
școală. 
Limitarea deplasărilor 
în interiorul școlii. 
Accesul la bibliotecă 
și la cabinetul de 
consiliere 
psihopedagogică se 
va face doar 
individual, în baza 
unei programări care 
să asigure că nu se 
întâlnesc elevi din 
clase diferite. 

- 

Purtare mască Purtarea măștii de 
protecție este 
obligatorie atât pentru 
elevi, cât și pentru 

Purtarea măștii de 
protecție este 
obligatorie atât pentru 
elevi, cât și pentru 

- 
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întregul personal pe 
toată perioada cât se 
află în interiorul 
unității de 
învățământ. 
Restricționarea 
accesului în școală a 
unor terțe persoane 
care nu poartă mască 
și refuză triajul 
epidemiologic.  

întregul personal pe 
toată perioada cât se 
află în interiorul 
unității de 
învățământ. 
Restricționarea 
accesului în școală a 
unor terțe persoane 
care nu poartă mască 
și refuză triajul 
epidemiologic.  

Utilizarea 
infrastructurii școlare 

Dezinfectare și 
aerisire frecventă. 
Există o sală specială 
pentru izolarea 
copiilor care prezintă 
simptome pe durata 
programului, până la 
sosirea părinților.  
Interzis schimbul de 
obiecte personale. 
Părinții vor asigura 
elevilor pachețel de 
acasă și sticlă 
personală cu apă. 
Igiena frecventă a 
mâinilor, asigurâdu-
se săpun, prosoape 
de hârtie și apă 
curentă, dezinfectant 
pe bază de alcool.  

Dezinfectare și 
aerisire frecventă. 
Există o sală specială 
pentru izolarea 
copiilor care prezintă 
simptome pe durata 
programului, până la 
sosirea părinților.  
Interzis schimbul de 
obiecte personale. 
Părinții vor asigura 
elevilor pachețel de 
acasă și sticlă 
personală cu apă. 
Igiena frecventă a 
mâinilor, asigurâdu-
se săpun, prosoape 
de hârtie și apă 
curentă, dezinfectant 
pe bază de alcool.  
Asigurarea 
tehnologiei 
informatice, în limita 
bazei materiale 
existente în școală. 

Asigurarea 
tehnologiei 
informatice, în limita 
bazei materiale 
existente în școală. 
Utilizarea metodelor 
de predare online și 
asigurarea securității 
informatice a datelor. 

Activități sportive Activitățile sportive se 
realizează de 
preferință în aer liber, 
cu respectarea 

Activitățile sportive se 
realizează de 
preferință în aer liber, 
cu respectarea 

Antrenamente 
individuale, 
coordonate de 
profesor online 
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distanței maxim 
posibile.  
În sala de sport se pot 
desfășura activități 
sportive care nu 
presupun efort intens, 
asigurându-se 
aerisire 
corespunzătoare. Se 
va dezinfecta sala de 
sport după fiecare 
clasă de elevi. 
Pentru desfășurarea 
orelor de educație 
fizică, elevii vor fi 
instruiți ca pe tot 
parcursul activității să 
nu își atingă fața, 
gura, ochii, nasul cu 
mâinile neigienizate. 

distanței maxim 
posibile.  
În sala de sport se pot 
desfășura activități 
sportive care nu 
presupun efort intens, 
asigurându-se 
aerisire 
corespunzătoare. Se 
va dezinfecta sala de 
sport după fiecare 
clasă de elevi. 
Profesorul de 
educație fizică preia 
elevii din clasă, îi 
conduce pe terenul 
de sport respectând 
fluxurile de deplasare 
și distanțare fizică și 
conduce elevii înapoi 
în clasă, înainte de 
pauza dintre ore. 
Pentru desfășurarea 
orelor de educație 
fizică, elevii vor fi 
instruiți ca pe tot 
parcursul activității să 
nu își atingă fața, 
gura, ochii, nasul cu 
mâinile neigienizate. 

Activități de grup Dacă nu pot fi 
eliminate, activități 
care implică formarea 
unor grupuri se vor 
realiza cu 
respectarea distanței 
de 1 m și purtarea 
măștii de protecție.  

Vor fi eliminate 
activități (serbări, 
ședințe, întâlniri, …) 
care implică formarea 
unor grupuri care duc 
la reducerea distanței 
între copii.  
Organizarea 
activităților de grup 
online. 

Organizarea 
activităților de grup 
online. 
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În cazul primelor 2 scenarii, pe parcursul programului școlar: 

● Se vor respecta cu strictețe fluxurile de intrare / ieșire / deplasare în interiorul școlii. 
Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de 
către personalul de pază; 

● Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;  
● Elevii vor fi supravegheați pe durata pauzelor de către personalul școlii, pentru păstrarea 

distanțării fizice;  
● Elevii vor fi instruiți periodic pentru respectarea regulilor de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor, să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc 
mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);  

● Elevii nu vor consuma în comun mâncare sau băuturi și nu vor schimba între ei obiectele 
de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). Părinții le vor 
asigura de acasă mască de protecție, pachețel și sticlă cu apă. 

● Persoana responsabilă cu coordonarea activităților de prevenire a infectării cu SARS-
CoV-2 este Șandru Ciprian, ajutat de personalul medical. 

● Activitatea profesorului consilier şcolar se va desfăşura în acord cu documentele 
organizatorice de la nivelul CJRAE Iași: Regulamentul de organizare și funcționare 
(ROF) Nr. 1668/07.09.2020 al CJRAE Iași; Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) Nr. 
1669/07.09.2020 al CJRAE Iași; PO CJRAE Iași - Organizarea și desfășurarea activității 
cu respectarea normelor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV – 2 – 
Revizia 2 Nr. 1670/07.09.2020; procedurile specifice activității de consiliere. 

● Personalul medico-sanitar va efectua instruirea personalului pentru implementarea 
normelor legale 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 
în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator 
(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. 

● Comunicarea cu personalul și elevii se va realiza folosind canale securizate (Adservio) 
și/sau adresele de e-mail nume.prenume@lvais.ro.  

● 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. 

 

mailto:nume.prenume@lvais.ro
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8.3 Instruirea resurselor umane pentru prevenirea infecției cu SARS-CoV-2 
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!  
 
a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor:  
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;  
• înainte de pauza/pauzele de masă;  
• înainte și după utilizarea toaletei;  
• după tuse sau strănut;  
• ori de câte ori este necesar.  
 
b) Purtarea măștii de protecție 
• Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi 
purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în 
timpul recreației (atunci când se află în interior și exterior);  
• Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal și va fi 
purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației 
(atunci când se află în interior și în exterior);  
• Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.  
 
c) Sfaturi utile pentru părinți 
– Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva 
infecției cu noul coronavirus;  
– 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;  
– Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui 
emoționale;  
– Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător, cum să folosească corect toaleta 
și produsele de igienă intimă; vorbiți cu copilul despre cum respectăm 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;  
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– Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și 
necesitatea purtării acesteia. Asigurați-i o mască de rezervă și / sau vizieră (dacă sunt necesare 
măsuri suplimentare de protecție). 
– Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți 
elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de 
scris, jucării etc.). Asigurați de acasă pachețelul zilnic și nu oferiți nimic de mâncat sau de băut 
întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii);  
– Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 
computer, mouse etc.);  
– Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;  
– 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;  
– 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. Este nevoie ca 
părinții să conștientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în 
colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. Părinții/Aparținătorii nu 
vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu 
excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii.  
 
8.4 Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ  
Curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor reprezintă componente esențiale în lupta 
împotriva răspândirii virusului. 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 este detaliat 
în anexa 1 și 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;  
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• persoana care va face curățenia și care va supraveghea efectuarea conformă a curățeniei, 
modalitatea de afișare a monitorizării (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; 
 
8.5 Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă 
la risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități 
În situația scenariului 2: 
• Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, 
persoane cu imunitate deficitară) poate desfășura activități didactice în sistem online numai în 
baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medical curant. 
• 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), aflați în evidența cabinetului medical, pot fi 
scutiți de prezența fizică la școală în baza recomandărilor specifice ale medicului curant și cu 
acordul scris al părinților. Pentru aceștia, reprezentanții unității de învățământ vor identifica, după 
caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță.  
• Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, 
pot fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor 
suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță. 
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• Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc,  pot 
să nu se prezinte fizic la școală la recomandarea medicului currant și cu acordul scris al părinților. 
Pentru aceștia, 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 specifice. 
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 
conducerea școlii sau responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ. 
 
9.  RESPONSABILITĂŢI 
 
Responsabilitatea organizării în condiții de siguranță a procesului educațional revine conducerii 
școlii. Responsabilitatea prevenirii și combaterii a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 revine 
tuturor factorilor implicați: personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic, personal medical, elevi, 
părinți, instituții cu responsabilități în asigurarea resurselor materiale și umane în procesul de 
învățământ. 
 

9. MONITORIZAREA PROCEDURII 
 
Monitorizarea procedurii este realizată permanent de către director, personalul medical din 
școală și responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ. 
 
10. ANALIZA PROCEDURII 
 

Procedura va fi revizuită în cazul identificării unor disfuncționalități ale acesteia sau în cazul unor 
schimbări legislative. 
 
11.  
Anexa 1 – Planul de curățenie și dezinfecție 
Realizat de administrator 
 


