
 

 

INFORMATIVA 
  REGULAMENTUL CARE STABILEȘTE MĂSURILE DE 

 PROTECȚIE ȘI PREVENIRE A DIFUZĂRII  

SARS-COV-2 
                  PROCEDURI DE IMPLEMENTARE PLAN-REINTRARE 

ART.1 – SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICAȚIE  

Prezentul Regulament individualizează măsurile ce vor fi 

implementate pentru prevenirea și reducerea riscului de infecție cu 

sars-cov-2 în cadrul activităților din instituțiile școlare 

 

 Directorul Școlar predispune formarea și informarea în  următoarele 

modalități: 

a)   Transmite prin poșta electronică; 

b)   Prin avizuri informative și marcajuri prevăzute în spațiile 
comune din Institut; 

c)   Reuniuni formative/informative cu: Profesori – ATA – Studenți 
– 

Părinți - Utilizatori din cadrul școlii 

 Pentru o corectă interpretare a dispozițiilor conținute în 

prezentul Regulament se clarifică după cum urmează: 

a) prin “curățenie” se ințelege procedeul prin care un material nedorit 

este îndepărtat de pe un substrat și introdus în soluție sau dispersie. 

Sunt activități de curățenie procesele și operațiile prin care se elimină 

pulberile, materiale nedorite sau murdăria de pe anumite suprafețe, obiecte, 

mediu înconjurător sau arii de relevanță; 

b) prin “dezinfectare” se înțelege o gamă de proceduri și operații 

menite să igienizeze anumite ambiente și aparaturi prin acțivități de 

curățenie și dezinfectare cu produse virucide și anume hipoclorit de Sodiu 

(clor) sau Etanol (alcool etilic), evitând amestecarea produselor de natură 

diversă. Sunt activități de dezinfectare procedurile si operațiile prin 

care se sterilizează anumite ambiente prin curățenie și/sau dezinfectare 

și/sau dezinfectare antiseptică, mai exact prin controlul și îmbunătățirea 

condițiilor de temperatură, umiditate, aerisire, lumină și zgomot; 

c) Coronavirus sars-cov-2 se transmite prin Droplet, adică picături de 

salivă din gura persoanei infectate care cad pe o rază de circa 1 metru  

distanță de la sursa de emisie și care pot contamina gura, nasul și ochii 

unei persoane aflate în apropiere. Picăturile pot contamina obiecte sau 

suprafețe determinând astfel infectarea pe cale indirectă, prin atingerea  

cu mâna a acestor obiecte sau suprafețe și aducerea la gură, nas sau ochi. 

De asemenea prin contactul direct cu o persoană infectată, de exemplu prin 

strângerea mâinii sau sărut, sau chiar prin simpla atingere cu mâna a 

șervețelelor contaminate cu secreții ale bolnavului pot constitui un risc 

de expunere la; 

d)  Sunt simptome de covid-19, adică boala infecțioasă coronavirus 

sars-cov-2: 

- febră cu temperatura mai mare de 37,5°C, 

- frisoane _ tuse uscată _ epuizare _ dureri generalizate _ dureri 

musculare _ diaree 

ART.2 - SUBIECȚI RESPONSABILI ȘI FORMARE_INFORMARE HELP DESK 



 

 

_ pierderea gustului și/sau a mirosului _ dificultăți respiratorii_ 

respirație îngreunată. 

e) Prin “contact apropiat cu un caz de covid-19” se înțelege o persoană 

care a avut contact cu o persoană infectată cu covid-19, de la 2 zile 

înainte de apariția simptomelor și până când persoana bolnavă nu a fost 

izolată. 

 

 

 Pentru toți componenții comunității școlare (personal 

școlar, elevi, componenți din nucleul familial, etc) și pentru 

persoanele externe care au acces în incinta scolilor și în 

dependințele acestora este obligatoriu, pe toată durata 

prezenței în ȘCOALĂ, să: 

a)    folosească masca de protecție chirurgicală; 

b)    mențină distanța fizică interpersonală de cel puțin 1 metru; 

c)    dezinfecteze periodic mâinile cu gel dezinfectant, sau apă și  

săpun 

 Colaboratoarele și colaboratorii școlari precum și persoanele 

care rămân în școală vor trebui s aerisească periodic sălile, clasele 

Instituției cel puțin o dată pe oră și pentru cel puțin 5 minute. 

 

În contextul obiectivului de reducere a riscului de infectare cu  

sars- cov-2, întreaga comunitate școlară este chemată să adopte 

măsuri de propria competență. Pentru prevenirea și contrastarea 

răspîndirii virusului: 

 Părinții trebuie să controleze starea de sănătate a fiilor 

precum și propria stare de sănătat. 

 Școala dispune de termometre care vor putea fi folosite în 

situații incerte. 

 Familiile elevilor sunt invitate să colaboreze la maxim în 

monitorarea stării de sănătate a tuturor membrilor, cu respectarea 

legilor în vigoare, al prezentului Regulament precum și a Pactului 

Educativ de Coresponsabilitate. 

 Pe întreaga perioadă a anului școlar 2020/2021 sunt suspendate 

colocviile părinți-profesori, în prezență, individuale și colective, 

cu excepția cazurilor caracterizate ca urgență și gravitate 

deosebită. 

 În cazul în care elevii au simptome asociate virusului covid-

19,  vor rămâne acasă. 

ELEVII FRAGILI 
 

La începutul anului școlar va fi luată în considerare prezența  

«elevilor fragili» expuși unui risc major în cazul infecției cu 

ART.3 - REGULI GENERALE 

ART.4 – ROLUL PĂRINȚILOR (RESPONSABILITATEA PĂRINTEASCĂ)         

ELEVI FRAGILI 



 

 

virusul covid-19; 

Situațiile specifice ale elevilor aflați în condiții de fragilitate 

vor fi  «evaluate în acord cu departamentul teritorial de prevenire 

și cu pediatrul/medicul de familie, sub rezerva obligației familiei 

de a aduce la cunoștința instituției școlare situația elevului, în 

formă scrisă și documentată. 

 

_Accesul în incinta și în spațiile școlii este interzis în 

următoarele cazuri: 

- cu temperatura mai mare de 37.5°C sau alte simptome de gripă sau 

răceală similare infecției covid-19. În acest caz veți rămâne acasă, 

consultând telefonic un operator sanitar calificat, mai exact medicul 

de familie, pediatrul liber ales, medicul de gardă sau numărul verde 

regional; 

- tuturor celor care în ultimele 14 zile au avut contacte apropiate 

cu persoane rezultate pozitive la sars-cov-2 sau provin din zone cu 

risc, și care eventual vor fi comunicate de către autoritățile 

naționale sau regionale. 

La fiecare intrare în clădirile școlii este instituit un  Registru 

de acces în instituțiile școlare a furnizorilor și a altor persoane 

externe instituției, (cu indicarea: datelor anagrafice 

_ numere de telefon _ data/ora accesului) 

A. În cazul în care unui elev li se verifică o crestere 
a temperaturii corporale peste 37,5°C sau un simptom 

compatibil cu infecția de COVID-19, în timpul orelor. 

(Raportul IIS. N.58/2020 21.08.2020) 

     Operatorul școlar care află că un elev are simptome va anunța referentul 

școlar pentru COVID-19 (R.C.). 

  R.C./alt operator școlar va telefona imediat părinților/tutor legal 

     Elevul va fi ospitat într-o încăpere special amenajată sau într-o zonă de 

izolare. 

  Se va procede cu măsurarea temperaturii corporale cu ajutorul 

termometrelor care nu prevăd contactul. 

  Minorul nu va fi lăsat singur, va fi în prezența unui adult . 

  Elevul va trebui să folosească masca chirurgicală (de la vârsta de 6 ani). 

  Oricine intră în contact cu un caz suspect va trebui să folosească 

masca chirurgicală. 

  Curățarea și dezinfectarea încăperii după plecarea acasă a elevului 

simptomatic. 

  Părinții vor contacta ‘medicul de familie’ (M.F.) pentru 

evaluarea clinică. 

   M.F., în cazul suspectării infecției cu COVID-19 va solicita testul  

diagnostic și va comunica Departamentului de Prevenție. 

ART. 5 - MODALITĂȚI GENERALE DE INTRARE ÎN SPAȚIILE ȘCOLARE 



 

 

  Departamentul de Prevenție (DdP) efectuează testul diagnostic. 

  DdP se activează pentru efectuarea anchetei epidemiologice și a 

preocedurilor consecvente. 

  Dacă testul este pozitiv se sesizează cazul, se verifică contactele  și 

se încep acțiunile de sterilizare extraordinară a zonelor interesate din 

structura școlară.  Pentru a reintra în cadrul comunitășii școlare se va 

aștepta până la vindecarea clinică (completa dispariție a simptomelor). 

Conferma vindecării prevede efectuarea de două teste tip tampon la o 

distanță de 24 ore unul de celălalt. Dacă amândouă rezultatele testelor vor 

rezulta negative, persoana se va putea considera vindecată, în caz contrar 

va continua izolarea. 

R.C. va pune la dispoziția DdP lista colegilor de clasă și a profesorilor 

cazului confirmat care au avut contacte în ultimele 48 ore precedente 

apariției simptomelor. Contactele apropiate individuate de către 

Departamentul de Prevenire prin activități specifice de contact tracing, 

vor fi puse în carantină pe o perioadă de 14 zile de la data ultimului 

contact avut cu cazul confirmat.  DdP va decide strategia cea mai potrivită 

cu privire la eventualitatea testării personalului școlar și a elevilor. 

  În cazul în care tamponul nazal-faringian rezultă negativ, pacientului 

suspectat cu infecție cu SARS-CoV-2, în baza deciziei pediatrului sau al 

medicului curant, i se va repeta testul după 2-3 zile. În orice caz persoana 

va trebui să rămână acasă până la vindecarea clinică și confirmarea negativă 

a celui de-al doilea test. 

  În cazul diagnosticării unei patologii diverse de COVID-19 (tampon 

negativ), persoana va rămâne acasă până la vindecarea clinică, respectând 

indicațiile PLS/MMG care va elibera o adeverință pentru a se putea întoarce 

la școală. 

B. În cazul în care un elev prezintă o creștere a temperaturii 

corporale peste 37,5°C sau un simptom compatibil cu COVID-

19,acasă 

(Raportul IIS. N.58/2020 21.08.2020) 

  Elevul trebuie să rămână acasă. 

  Părinții trebuie să anunțe M.f.. 

     Părinții elevului trebuie să comunice absența de la școală pe motiv de 

sănătate. 

  M.C. în cazul în care suspectează o infecție cu COVID-19 solicită 

testul diagnostic și comunică Departamentului de prevenție (DdP). 

     Departamentul de Prevenție efectuează testul diagnostic. 

  DdP se activează pentru efectuarea anchetei epidemiologice și a 

preocedurilor consecvente. 

  DdP  decide efectuarea testului diagnostic și procede în modul indicat 

în precedență. 

C. În cazul în care un operator școlar prezintă o 

temperatură corporea superioară a 37,5°C sau un simptom 

compatibil cu COVID-19, în timpul orelor 

(Raportul IIS. N.58/2020 21.08.2020) 



 

 

  Operatorul școlar _purtând masca chirurgicală_ va părăsi școala. 

  Operatorul școlar  _se va întoarce la propriul domiciliu_  și va contacta 

propriul M.F. pentru evaluarea clinică necesară. De asemenea M.F. va lua 

în considerare eventualitatea prescrierii testului diagnostic. 

  MMG în caz de suspect de COVID-19, solicită testul diagnostic și comunică 

aceasta DdP. 

    Departamentul de Prevenție efectuează testul diagnostic. 

  DdP. se activează pentru efectuarea anchetei epidemiologice și a procedurilor 

consecvente 

  DdP decide efectuarea testului diagnostic și procede în modul indicat . 

 

D. În cazul în care un operator școlar prezintă o temperatură 
corporală mai mare de 37.5°C sau un simptom compatibil cu COVID-

19, în timp ce este acasă 

(Raportul IIS. N.58/2020 21.08.2020) 

     Operatorul va rămâne acasă. 

  Operatorul școlar va informa MMG. 

     Comunică absența de la servici pentru motive de sănătate, cu certificat 

medical. 

   MMG, în caz de suspect de COVID-19, solicită testul diagnostic și 

comunică aceasta Departamentului de prevenție DdP. 

     DdP prevede la efectuarea testului diagnostic. 

  DdP se activează pentru efectuarea anchetei epidemiologice și a 

procedurilor consecvente. 

  DdP provede efectuarea testuluidiagnostic și procede cum a fost indicat 

în precedență. 

În cazul unui număr ridicat de absențe într-o clasă    
(Raportul IIS. N.58/2020 21.08.2020) 

  R.C. va informa DdP în cazul în care se verifică o creștere rapidă a 

numărului de absențe a elevilor într-o clasă(ex. 40%; valoarea va trebui 

să țină cont și de situația în alte clase) sau a profeserilor. 

 

     DdP va efectua o anchetă epidemiologică pentru evaluarea acțiunilor de 

sănătate publică ce vor fi efectuate, ținând cont de prezența cazurilor 

confirmate în școală sau de focolarele de COVID-19 în cadrul comunității. 
 

 

 Fiecărei clase îi va fi atribuită o sală de clasă didactică. 

 Fiecărui sector din clăridi îi vor fi atribuite culoare de intrare 

și de ieșire, indicate prin  marcaje și schițe de plan . 

 Întreaga comunitate școlară va respecta în mod scrupulos 

ART.6 - MODALITĂȚI DE INTRARE ȘI IEȘIRE – MODALITĂȚI DE TRANZIT 



 

 

indicațiile prevăzute de marcajele orizontale - verticale. 

 Operatorilor școlari, precum și tuturor celor care au avut acces 

în Institut este interzis tranzitul în zone care nu sunt destinate 

activităților didactice. Deplasările sunt oricum permise pentru a 

ajunge la: 

 laboratoarele didactice _ secretariat _ toalete. 

 

 

În timpul activităților didactice, intrarea în clădire se va efectua după 

cum urmează: 

 Fiecare component al comunității școlare la intrarea în școală va 

respecta în mod scrupulos distanța de siguranță minimă și va purta 

corect masca de protecție. 

 Odată ajunși în clasă/laborator, elevele și elevii se vor așeza în 

bancă  fără a scoate masca de protecție. 

 Ieșirea la sfârșitul orelor se va efectua în mod ordonat și cu 

respectarea categorică a distanței fizice de siguranță. 

 

ART.8 – MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

DIDACTICE  

     Fiecare ambient al Institutului are o capacitate indicată și 

cunoscută. 

 Pe perioada desfășurării activităților didactice, elevii și 

profesorii au obligația de a menține distanța fizică interpersonală 

de cel puțin 1 metru în clase, în laboratoare și în alte ambiente 

școlare și de cel puțin 2 metri în sălile de sport; 

     În cazul în care un singur elev va fi chemat în aria didactică 

sau elevul a obținut permesul de a ieși din clasă, acesta va trebui 

să își pună masca de protecție înainte de a se îndepărta de la locul 

său. Ajuns în aria didactică își va putea scoate masca de protecție, 

cu condiția de a menține distanța interpesonală minimă față de 

profesor. Totuși, elevii vor trebui să aibe întotdeauna la ei masca 

de protecție; 

     Sălile de clasă și laboratoarele vor fi aerisite frecvent, la 

fiecare sfârșit de oră pentru cel puțin 5 minute și de fiecare dată 

când profesorul în clasă consideră necesar; 

     Pe durata parcursă pe jos pentru a ajunge în sala de sport, 

teatru, întreprinderi, muzee și alte locuri pentru desfășurarea 

activităților didactice, elevii și profesorii vor menține distanța 

fizică de 1 metru și vor respecta legea în vigoare în materie de 

prevenire și protecție de îmbolnăvire de sars-cov-2 în locurile 

publice închise și deschise. 

 

ART.7 – MODALITĂȚI DE INTRARE-IEȘIRE A ELEVILOR LA ȘCOALĂ 



 

 

ART.9 – ACCESUL LA TOALETĂ  

     Accesul la toaletă este limitat și supravegheat de către 

personalul de serviciu (Personal ATA). 

     Cei care merg la toaletă vor aștepta în rând ordonat și 

distanțat, vor purta masca de protecție și își vor dezinfecta mâinile 

cu gel igienizant înainte de a intra în baie; 

     Cei care folosesc toaleta vor lăsa baia în perfectă ordine. 

Înainte de ieșire își vor dezinfecta mâinile cu gel igienizant și se 

vor spăla din nou cu apă și săpun. 

 

ART.10 - REUNIUNI – ȘEDINȚE  

 

     Reuniunile în prezență a organelor colegiale și a diferitelor 

grupuri de studiu profesorale, convocate de către Directorul Școlar 

sau de către persoana delegată, vor avea loc în interiorul 

ambientelor școlare în grad de a ospita în siguranță toți 

participanții, în baza capacității respectivei încăperi. 

     Pe durata reuniunilor, persoanele prezenterante  își pot scoate 

masca de protecție dacă este respectată cu atenție distanța fizică 

interpersonală de cel putin 1 metru; 

     Este totuși indicat ca aceste reuniuni să se desfășoare în 

videoconferință.. 

 

ART.11 – PRECAUȚII IGIENICE PERSONALE  

 Persoanele prezente în Institut au obligația de a adopta 

precauții igienice, în mod particular spălarea frecventă a mâinilor 

cu apă și săpun și igienizarea cu gel specific pentru mâini, mai 

ales după contactul cu obiecte de uz comun; 

 Școala pune la dispoziție agenți de curățare adecvați pentru 

mâini. 

 Niciunui component al comunității școlare nu îi este permis 

în incinta Institutului sau în clădirile acestuia, schimbul de 

material didactic (cărți, caiete, pixuri, creioane, materiale pentru 

desen) nici schimbul de alte lucruri personale (bani, dispozitive 

electronice, accesorii, îmbrăcăminte, etc.) pe toată durata orarului 

școlar. De asemenea elevii și elevele vor evalua cu atenție ce 

materiale didactice, dispozitive electronice și lucruri personale 

vor avea nevoie în fiecare zi la școală. 

 

ART.12 – CURĂȚENIA/IGIENIZAREA DEZINFECTAREA ȘCOLII  

 Personalul de serviciu ATA efectuează curățenia zilnică și 

igienizarea/dezinfectarea periodică a claselor, ambientelor, a 

spațiilor de lucru si a ariilor comune; 



 

 

Un elev sau un operator școlar rezultă pozitiv la SARS-

CoV-2      Dezinfectarea extraordinară a școlii. 

  (Raportul IIS. N.58/2020 21.08.2020) 

  Dezinfectarea se va efectua dacă au trecut maxim 7 zile de când 

persoana pozitivă a fost prezentă în sediul școlii. 

  Zonele în care a fost prezentă persoana vor fi închise 

până la completa dezinfectare. 

  Ușile și ferestrele vor fi deschise pentru a favoriza circulația 

aerului. 

  Dezinfectarea (curățenia și igienizarea) tuturor ariilor în care 

a fost prezentă persoana pozitiva: 

birouri, săli, sala de mese, băi și arii comune. 

  Continuare cu curățenia și dezinfectarea ordinară. 

 

 ART.13 – GESTIREA PERSOANELOR SIMPTOMATICE  

 În cazul în care o persoană prezentă face febră sau altre 

simptome care sugerează infecția cu covid-19, persoana interesată 

trebuie să anunțe imediat  Directorul Școlar sau delegatul acestuia, 

va fi condus imediat într-o încăpere special amenajată pentru urgențe 

și se vor lua măsuri pentru întoarcerea acasă. În cazul în care 

simptomele le are un elev, personalul delegat cu supravegherea sa va 

trebui să mențină o distanță de minim 2 metri (vezi.art.5) 

 

ART.14 - SUPORTUL PSIHOLOGIC  
 

 Suportul psihologic (suport psihologic pentru Profesori și 

pesonal de servici ATA în cabinete și canale de comunicare școală-

familie) va fi coordinat de către birourile școlare regionale și de 

către psihologi înscriși în registrul regional. 

 

 

 

ART.15 - CONTACT TRACING ȘI CONEXIUNEA CU SISTEMUL SANITAR  

 

 Va fi înființat un sistem de legătură între sistemul școlar 

și sistemul sanitar național pentru a ajuta școlile să găsească 

răspunsuri imediate în cazuri critice. 

 

ART.16 – GRUPUL OPERATIV RESPONSABIL.PLAN.REINTRARE.COVID-19  

 Directorul școlar desemnează: 

- O comisie:_grup operativ (compus [cel puțin] din: D.S – 



 

 

D.S.G.A. – COLABORATORI DIN D.S. - R.L.S. - M.C. – REFERENȚI 

SIGURANȚĂ - R.S.P.P.] pentru monitorizarea aplicării măsurilor și a 

variilor formalități; 

- Responsabilul pentru plan.reintrare.covid-19 pentru verificarea și 

actualizarea procedurilor indicate în ‘plan.reintrare.covid.19’. 

 


