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PLAN DE ACȚIUNE PRIVIND RESPECTAREA CERINȚELOR SANITARE
PENTRU PANDEMIA COVID-19
Școala Primară ”Angels”
”Redeschiderea unității de învățământ implică multe provocări, dar implementarea
măsurilor prevăzute de prezentul document reprezintă un real beneficiu pentru copii,
pentru familiile acestora și pentru întreaga comunitate”
Unitatea școlară își va desfășura activitatea conform scenariului 2 (Participarea
zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din ciclul primar, cu respectarea și aplicarea
tuturor normelor de protecție Anexa 4).
În funcție de situația epidemiologică generală, de rata de incidență la nivelul localității,
de particularitățile regionale și de infrastructură și resursele umane ale unității de
învățământ, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor putea
pune în aplicare un alt scenariu.

PRINCIPII GENERALE CARE STAU LA BAZA MĂSURILOR
 elevii , preșcolarii , angajații școlii care prezintă simptome
de boală trebuie să rămână acasă;
 cadrele didactice și personalul auxiliar din școală trebuie
să încurajeze spălarea frecventă a mâinilor;
 curățarea și dezinfectarea spațiilor cu produse biocide
avizate;
 menținerea distanței fizice de cel puțin 1m (prevenirea
aglomerării);
 instuirea, informarea și comunicarea (părinți, elevi,
personal didactic și nedidactic);
 respectarea legislației sanitare în vigoare;
 purtarea măștii de protecție permanent de către întreg
personalul școlii.

REÎNTOACEREA ÎN COLECTIVITATE
Se va ține cont de toate măsurile de prevenire stabilite de
Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) și se vor aplica măsurile
prevăzute de prezentul ghid:
• întoarcerea în colectivitate a elevilor / preșcolarilor se face
numai cu aviz epidemiologic însoțit de setul de analize aprobat
prin hotărârea Consiliului de Administrație al școlii (exudat
faringian și nazal, examen coproparazitologic și coprocultură);
• pentru personalul didactic, nedidactic și auxiliar este
obligatorie efectuarea unui examen medical complex conform
hotărârii Consiliului de Administrație al școlii, dar și testare
psihologică;
• întoarcerea elevilor/ preșcolarilor la cursuri trebuie să fie
însoțită obligatoriu de declarația părintelui (Anexa 1);
• orice persoană (copil, părinte, personal angajat) care prezintă
febră sau simptome de suspiciune COVID – 19 trebuie să se
adreseze de urgență medicului de familie și să anunțe la
secretariatul unității;
• purtarea măștii de protecție se impune preșcolarilor doar în
mijloacele de transport ale unității, iar elevilor în microbuzul
școlar, la intrarea în școală, până la ocuparea poziției în bancă, dar
și atunci când se deplasează, în pauze;
• 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.
Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar.

ORGANIZAREA ACCESULUI ÎN UNITATEA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT
 accesul și fluxul de persoane sunt gestionate la intrarea
în instituția de învățământ de către persoane desemnate din unitatea
de învățământ (asistente medicale și îngrijitoare);
 distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind
marcaje aplicate pe sol;
 se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare
stabilite în funcție de clasă / grupă, conform graficului din Anexa 2;
 respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în
instituția de învățământ este esențială (există o singură cale de acces
conform Schemei de acces – Anexa 3);
 sunt amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles
(panouri, săgeți, buline colorate, etc);
 căile de acces ( poarta și ușa de la intrare) vor fi menținute
deschise în timpul primirii copiilor pentru a limita punctele de
contact;
 se asigură comunicarea cu preșolarii / școlarii și cu familiile
acestora în vederea respectării intervalelor de sosire / plecare, cu
scopul de a evita aglomerarea la intrare (conform grafic);
 după spălatul și dezinfecția mâinilor, copiii vor merge direct în
sala de mese și apoi în sălile de clasă / grupă;
 Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va
fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară
aprobarea conducerii școlii.

PROTOCOL DE TRIAJ
• triajul epidemiologic al preșcolarilor și elevilor se
efectuează conform prevederilor legale în vigoare;
• în prima zi de școală, preșcolarii, elevii și personalul didactic/
didactic auxiliar sau nedidactic vor prezenta o declarație pe proprie
răspundere;
• declarațiile pe proprie răspundere vor fi predate cabinetului
medical școlar/persoanelor desemnate ( Asistent medical - Boiangiu
Mirela, Ilie Cătălina);
• în cazul în care preșcolarii și elevii prezintă în timpul orelor
de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării SARSCoV-2, se aplică Protocolul de izolare;
• triajul se realizează la sosirea în colectivitate, de către
asistentul medical instruit;
• include obligatoriu măsurarea temperaturii cu termometre
digitale, fără contact pentru toți copiii și pentru toți angajații care
intră în incinta școlii;
• reluarea procesului de măsurare a temperaturii, la intervale de
2 – 3 ore, în situații speciale;
• accesul părinților în incinta grădiniței este interzis, copiii
vor fi preluați de doamnele îngrijitoare / educatoare, șoferii uității;
 zilnic, la sosirea și plecarea de la serviciu, este recomandat să
se măsoare temperatura tuturor angajaților, folosind un termometru
fără contact și să se observe dacă au simptome respiratorii sau
semne ale altor boli infecțioase;
 personalul cu temperatură corporală crescută, simptome
respiratorii și alte simptome de boală infecțioasă nu trebuie să se
prezinte la serviciu.

ORGANIZAREA SPAȚIILOR ȘI A PROGRAMULUI
ȘCOLAR
 este organizat un circuit în interiorul unității (curte, săli de clasă,
coridoare,etc) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee
prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de
părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi (buline,
săgeți);
 la intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă sunt
așezate dispensere / flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel
încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în școală și în toate
locurile cu o bună vizibilitate sunt afișate materiale de informare (postere)
privind măsurile de igienă/protecție.
 ușile claselor / sălilor de grupă vor fi menținute deschise până la
sosirea tuturor copiilor pentru a evita punctele de contact;
 elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele
didactice, pentru păstrarea distanțării fizice;
 elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu
își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
 nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care
implică schimbul de obiecte;
 eliminăm jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri
care duc la reducerea distanței dintre copii;
 copiii nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală;
 dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de
minimum1 metru între elevi (bancă individuală, despărțitoare cu plexiglas,
după caz);
 stabilirea modului de ocupare a fiecărei săli de clasă în funcție de
numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei – Anexa 6 );
 băncile/mesele sunt poziționate astfel încât elevii să nu stea față în
față;
 contactul între preșcolarii /elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;
 se asigură aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin
deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul
recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;
 coșurile de gunoi pentru eliminarea măștilor uzate sunt de tip coș cu
capac și pedală prevăzut cu sac în interior amplasate în sălile de clasă;
 activitățile la grădiniță se desfășoară mai mult în aer liber (cât vremea
este prielnică), pe sectoare delimitate;
 școlarii / preșcolarii utilizează prin rotație ”clasa în aer liber”;
 paturile, băncile și scaunele sunt etichetate și lenjeria se schimbă de
două ori pe săptămână;
 copiii se deplasează la vestiare unul câte unul și se schimbă fiecare în
dreptul băncii lui.

PROTOCOL DE IZOLARE AL COPIILOR BOLNAVI
Se aplică în cazul în care elevii/preșcolarii prezintă în timpul orelor de
curs, febră și /sau simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, dificultăți
în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree,
mialgii, stare generală modificată).

izolarea imediată a elevului / preșcolarul.

Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei / clasei /
colegilor 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;

se va deschide o fereastră pentru aerisire;

vor fi anunțați imediat aparținătorii și personalul cabinetului medical
școlar;

dacă pe perioada izolării, elevul bolnav folosește grupul sanitar,
încăperea trebuie curățată și dezinfectată, folosind produse de curățare
avizate, înainte de a fi folosită de oricine altcineva;

nu se va transporta elevul până la sosirea aparținătorului 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;

persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va
spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;

igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a
plecat și colegii sunt mutați într-un spațiu deschis pentru a reduce riscul de
a transmite infecția la alte persoane;

Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de
medicul currant / medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.

DEZINFECTAREA SPAȚIILOR ȘCOLARE

pe parcursul orelor de curs personalul nedidactic dezinfectează grupurile
sanitare și spațiile auxiliare cu produse pe bază de clor, conform graficului
(Anexa 7);

toate sălile de clasă și suprafețele sunt dezinfectate de 2 ori / zi cu
produse pe bază de clor;

se va limita accesul copiilor cu jucării care se dezinfectează greu și se
interzice aducerea altora de acasă;

o dată la două zile, toate jucăriile utilizate se vor dezinfecta;

la finalul orelor de curs în fiecare sală de clasă / grupă se introduc lămpi
UVC bactericide pentru sterilizarea suprafețelor și se utilizează purificatoarele de
aer din dotarea unității;

sălile de clasă sunt aerisite în fiecare pauză, dimineața și seara;

dispensere cu dezinfectanți la intrare în unitatea școlară, la grupurile
sanitare și pe coridoare;

flacoane cu dezinfectanți în fiecare sală de grupă / clasă;

asigurarea permanentă a săpunului lichid și prosoapelor de hârtie în
grupurile sanitare;

se utilizeză doar prosoape de hârtie de unică folosință;

se verifică și se completează cu regularitate pe parcursul zilei
consumabilele (săpun lichid, dezinfectant, hârtie);

se curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de dezinfecție (în mod
special suprafețele atinse frecvent: clanțe, încuietori, butoane, mânere, treptele
scărilor, balustradele, băncile, catedrele, scaunele, întrerupătoarele de lumină);

curtea instituției va fi măturată și spălată zilnic, dimineața sau seara, spațiul
verde va fi îngrijit, iarba tunsă ritmic pentru a asigura un spațiu adecvat
activităților în aer liber și a preveni posibilele afectări de tip alergic ale sistemului
respirator.

PROTOCOL DE TRANSPORT
Pe parcursul transportului la și de la unitatea de învățământ,
elevii / preșcolarii vor respecta măsurile generale de conduită
prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun.
 școlarii și preșcolarii vor purta obligatoriu mască în
mijlocul de transport;
 șoferul autobuzului școlar și personalul de însoțire vor
respecta măsurile generale de protecție (vor purta măști);
 autobuzul va fi aerisit și dezinfectat temeinic după
fiecare cursă.

PROTOCOL PENTRU CANTINĂ

 preșcolarii și elevii sunt organizați în cinci serii la masă
pentru a evita suparaaglomerarea;
 micul dejun, prânzul și gustările sunt asigurate în sala de
mese și organizarea intervalelor aferente meselor și a accesului
sunt realizate astfel încât să se evite cozile și întâlnirile între
grupe de copii pe culoare;
 respectarea măsurilor de distanțare se aplică în orice
context și în orice spațiu, atât la masă, cât și pentru intervalele
de tranzit, circulație, distribuirea felurilor de mâncare etc;
 gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri,
etc.) va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate;
 înainte și după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini;
 masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor
așeza la masă;
 copiii sunt supravegheați în timpul mesei, membrii
personalului vor purta măști și se vor spăla pe mâini după
fiecare contact;
 sala de mese va fi aerisită înainte și după masă;
 se va realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de
mese, conform Planului de curățenie și dezinfecție.

CRITERII DE SUSPENDARE A CURSURILOR ȘCOLARE ÎN
ȘCOALA PRIMARĂ ”ANGELS”

●
Direcțiile de Sănătate Publică trebuie să informeze
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 școală situația va fi analizata de DSP împreună cu directorul
unității de învățământ;

Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua în
următoarele circumstanțe:
a). La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o
clasă din școală, se suspendă cursurile școlare ale clasei respective,
pentru o perioadă de 14 zile;
b). La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în
clase diferite, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ,
pe o perioada de 14 zile de la data de debut a ultimului caz;
c). În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în
rândul cadrelor didactice, aceștia au obligația de a anunța conducerea
unității de învățământ care
va informa DSP despre eveniment. DSP va efectua ancheta
epidemiologică și va analiza situația în unitatea de invatamant
împreună cu directorul unității, astfel:
 Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la
o singură clasă (ex. învățaător / profesor care a avut o singură oră) și
nu a venit în contact cu alte cadre didactice din scoala se vor
suspenda cursurile de la clasa respectivă;
 Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la
o singură clasă (ex. invățător / profesor care a avut o singură oră) 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: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai
multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală
(ex profesor de sport) vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu
care acesta a venit în contact.
 Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai
multe clase și a venit in contact cu multe cadre didactice din școală
se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.

SITUAȚII DE CONFIRMARE
A CAZURILOR DE INFECȚIE COVID-19

 în cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la un
preșcolar /școlar - toți copiii din clasa /grupa în care acesta
făcea studiile se plasează în autoizolare la domiciliu pentru
perioada de 14 zile, calculul zilelor fiind efectuat de la ultima zi
a contactului cu elevul confirmat ,,COVID-19 – pozitiv”. Clasa
va continua studiile în regim on-line pentru perioada menționată
(14 zile). Decizia privind autoizolarea profesorilor, care au
predat în clasa/grupa respectivă va fi luată de către conducătorul
instituției de învățământ, prin coordonare cu medicul
epidemiolog, reieșind din specificul didactic și riscurile
epidemiologice;
 în cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul sau
mai mulți membri ai familiei copilului – acesta se va plasa în
autoizolare la domiciliu pentru 14 zile de la ultima zi de contact
cu persoana infectată;
 în cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul din
profesori - decizia privind plasarea în autoizolare a copiilor se
va lua de către conducătorul instituției de învățământ, prin
coordonare cu medicul epidemiolog, reieșind din specificul
didactic și riscurile epidemiologice;
 revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme
de sănătate și nu au frecventat orele se va realiza obligatoriu în
baza certificatului medical.

INSTRUIRI PERIODICE ALE COPIILOR PRIVIND MĂSURI DE
PREVENIRE A INFECȚIEI COVID-19 (Anexa 5a și Anexa 5b)

În instituțiile de învățământ (în grupurile sanitare) vor fi afișate
postere care prezintă modalitatea de spălare a mâinilor. Cel puțin
o dată pe săptămână copiii vor fi instruiți de către cadrele
didactice despre măsurile de protecție împotriva noului
coronavirus:
 spălarea frecventă și regulată a mâinilor, cel puțin 20 de
secunde cu apă și săpun;
 menținerea distanței de cel puțin 1 metru față de celelalte
persoane;
 evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii cu mâinile
neigienizate;
 deoarece picăturile nazofaringiene răspândesc virusul,
igiena respiratorie este foarte importantă. Este recomandată
acoperirea gurii și a nasului cu o batistă de unică folosință sau
folosirea cotului îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați
sau să tușiți (după aceea se aruncă batista folosită);
 curățarea obiectelor/suprafețelor utilizate/atinse frecvent
înainte de a le folosi (folosind șervețele/lavete impregnate cu
soluție dezinfectantă hidroalcoolică sau substanțe biocide);
 solicitarea unui consult de specialitate dacă prezintă
simptome precum febră, tuse sau dificultăți la respirație sau orice
altă simptomatologie de boală.

PLAN DE CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE
1. Operațiunile și ordinea în care se vor efectua (ex. 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);
2. Materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (ex: produse de
curățenie, produse biocide avizate pentru suprafețe etc);
3. Frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a
spațiului:
 în clasă și pe holuri, 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;
 pentru grupurile sanitare după fiecare pauză, la finalul zilei, și ori de câte ori este
necesar.
4. Cine va face curățenia și cine va supraveghea efectuarea conformă a curățeniei,
modalitatea de afișare a monitorizării (ex. tabel cu cine a efectuat, ora și cine a controlat
– Anexa 7);
5. Frecvența și durata de aerisire a sălilor de clasă și a altor încăperi (ex. după
curățenie și dezinfecție, minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în timpul
orelor de clasă cu geamul rabatat;
6. 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,
secvența acestora, orarul și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a
celei care verifică (Anexa ).
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 uşilor; treptele scărilor; băncile, catedrele și scaunele din clasă; separatoarele
montate pe bănci; mesele și scaunele din sala de mese; blaturi; balustrade;
întrerupătoare de lumină; mânerele echipamentelor și aparatelor (precum, cele
sportive); obiecte didactice comune;
Se au vedere în vedere resursele și echipamentele necesare.
Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curățare și
dezinfecție şi a echipamentelor de protecție personală (PPE) adecvate pentru utilizarea
acestora.
Pe durata activităților de curățenie și dezinfecție se poartă mască de protecție,
mănuși, iar după îndepărtarea mănușilor și a măștii, se spală mâinile.

APLICAREA PLANULUI DE CURĂȚENIE ŞI DEZINFECȚIE

• Se curăță suprafețele cu detergent și apă
înainte de dezinfecție.
• Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu
acțiune virucidă/virulicidă).
• Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă.
Se achiziționează doar produse în ambalaje originale, sigilate,
nedeteriorate, închise etanş. 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 şi 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.

Prezentul document are următoarele anexe:
-

Anexa 1 – Declarația pe propia răspundere
Anexa 2 - Grafic sosire - plecare
Anexa 3 - Schema de acces în incinta școlii
Anexa 4 – Indicatori îndepliniți de unitatea școlară
Anexa 5a – Povestea elevului ”Angels”
Anexa 5b – Povestea preșcolarului ”Angels”
Anexa 6 – Oglinda clasei
Anexa 7 – Grafic curățare și igienizare

