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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale 

 

 

 

Nr. 

Crt 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

 

Numele si prenumele 
Functia 

 

Data 

 

Semnătura 

 

1 2 3 4 5 

1 Elaborat Berindeie Diana Director adjunct 08.09.2020  

2 Verificat Achim Adina Responsabil CEAC  

 

09.09.2020  

3 Aprobat Zamfir Marinela Director 

 

09.09.2020  

 

Situația revizuirilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 

Revizuire Data Persoana responsabilă Funcția Semnătura 

1 24.02.2021 Ciprian Rad Director adjunct  

2 10.03.2021 Ciprian Rad Director adjunct  

3     

4     
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Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 

ediției procedurii operaționale 

 

Nr. 

Crt 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 

Compartiment 

 
Funcția Nume și prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Informare/ 

Aplicare 

2 Personal didactic 

Administrativ 

(personal 

didactic auxiliar 

și nedidactic) 

Responsabil 

CEAC 

 

Adminis- 

trator 

 

Achim Adina 

 

 

Bruchental Crina 

  

2 Aprobare 1 Director Director Zamfir Marinela Violea 

 

  

3 Verificare 1 Comisia CEAC Membru  Stăncescu Constanța   

4 Arhivare 1 Secretariat Secretar șef 

 

Suciu Aneta Ioana   
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1. Scopul procedurii operaționale 

1.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate 

Stabilirea metodologiei privind asigurarea accesului elevilor/personal didactic/personal didactic 

auxiliar/personal nedidactic în unitate, derularea activtității și măsurile de igienizare și securitate 

1.2. Dă asigurări cu privire la existența documentatiei adecvate derulării activitătii. 

Procedura are scopul de a realiza: un set de reguli clare cu privire la accesul în incinta Liceului 

Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca și la realizarea activității în condiții de securitate.  

1.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului, prin faptul 

că, procedura permite aplicarea acesteia de cãtre orice alt salariat care îl înlocuieste pe cel în funcție 

la data elaborãrii prezentei proceduri. 

1.4. Sprijinã auditul și/sau alte organisme abilitate în actiuni de auditare si/sau control, iar pe 

manager în luarea deciziei. Operațiunea atentă de verificare a documentației este un real sprijin 

pentru audit sau alte organism abilitate în acțiuni de auditare, dar și pentru managerul unitãtii în 

luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfãșurãri a activitãții Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu 

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

2.1. Precizarea (definirea) activitãtii la care se referã procedura operationalã – accesul elevilor, 

personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în incinta Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu, 

Cluj-Napoca, pentru organizarea activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS CoV-2. 

2.2. Delimitarea explicită a activitãtii procedurate în cadrul portofoliului de activitãti desfãșurate 

de activitatea procedurată este inițiată de: personalul de primire, profesori, elevi, personal didactic 

auxiliar și nedidactic 

2.3. Listarea principalelor activitãti de care depinde și/sau care depind de activiatea proceduratã: 

siguranța elevilor în incinta Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca. 

2.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activitãții 

procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activitãtii. 

- compartimentele furnizoare de date sunt toate compartimentele;  

- beneficiarul rezultatelor acestei  activitãți procedurate: elevii și angajații școlii  

- compartimentele implicate, sunt toate compartimentele. 
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3. Documente de referintã (reglementãri) aplicabile activitãții procedurate 

3.1. Legislația primarã 

- OMEC 3459/ 06.03.2021 

- OMS 280/ 06.03.2021 

- OMEC 3235/ 04.02.2021 

- Hotărârea Nr. 5/03.02.2021 

- Ordinul 5487/1494/2020 ordin comun 

- OMES 1456/2020 Norme de igienă 

- Lege nr. 98/l994, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena și 

sănătate publica, republicată   

  -  art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

    –  art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    –  art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri 

pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

3.2. Alte documente, inclusive reglementãri interne ale unității. 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare și functionare; 

 

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operaționalã 

4.1. Definiții ale termenilor   

Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau termenul dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în  scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederearea realizării 

activităţii, cu privire la aspectul procesual; 
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2. Ediţie a unei procedure 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei procedure operaţionale, 

aprobată şi difuzată; 

3. Revizia în cadrul unei 

ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, 

a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 

operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate;  

4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. OTC ordonator tertiar de credite 

2. OPC ordonator principal de credite 

3. AP administrator patrimoniu 

4. Ct contabilitate 

5. E elaborare 

6. V verificare 

7. Ap aprobare 

 

5. Descrierea procedurii operationale 

5.1. Generalitãți 

Începând cu data de 8 februarie, elevii vor reveni la cursuri, pe baza scenariului 1, 2 sau 3. 

Revenirea în unitatea de învățământ va fi una prudentă și controlată pentru a preveni 

răspândirea îmbolnăvirilor cu Covid-19. Pentru elevii care au probleme de sănătate (boli 

cronice) sau care prezintă riscuri de îmbolnăvire, prezența la cursuri va fi decisă conform 

normativelor în vigoare. 

5.2. Documente utilizate 

5.2.1. Lista și proveniența documentelor 

- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct. 3. 

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor 

- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa 

modalitatea de implementare a activității procedurate. 

5.2.3. Circuitul documentelor 

- Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii unității a 

prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza 

procedura conform listei cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 

revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale. 
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5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale 

- Computer, imprimantă color și alb/negru, copiator, consumabile (cerneală/toner), hârtie 

xerox, dosare. 

 

5.3.2. Resurse umane 

- Conducătorul unității, membrii CA, membrii CEAC, compartimentele prevăzute în 

organigrama unității. 

- Responsabil cu atribuţii de coordonare a activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-

CoV-2, în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii ISJ, DSPJ, precum 

şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, dir. adj. Iulian Teodorescu. 

 

5.3.3. Resurse financiare 

- Conform bugetului aprobat (al unității). 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității 

Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate 

compartimentele implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură. 

5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității 

Conducerea unității de învățământ răspunde de implementarea acțiunilor de prevenire și combatere 

a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților, pe baza unui program, 

în conformitate cu legislația în vigoare. Programul stabilit va fi comunicat Inspectoratului Școlar 

Județean Cluj sub forma unui plan de măsuri. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor, conducerea unității de învățământ se consultă, cu: consiliul de 

administrație, cu consiliul profesoral, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile 

administrației publice locale. 

Cu aprobarea DSP Cluj se va delega un cadru didactic, care împreună cu medicul școlar și asistenta 

medicală vor monitoriza starea de sănătate și prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 pentru 

elevii și personalul școlii. 

Pentru elevii și personalul angajat se vor respecta următorii pași: 

1. Stabilirea de comun acord cu factorii implicați a programului de desfășurare a 

activității educative conform încadrării în normativele în vogoare și în tipul scenariului 

comunicat (verde, galben, roșu sau 1, 2, 3) ANEXA 1 

2. Măsuri obligatorii: purtarea măştii pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial, 

liceal precum şi pentru întregul personal, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul 
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pauzelor; igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curăţeniei şi dezinfecţiei, separarea şi 

limitarea contactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a elevilor ce 

prezintă febră sau simptome caracteristice pentru infecţia cu SARS-CoV-2 sunt măsuri 

esenţiale de prevenţie.   

    * Igiena riguroasă a mâinilor, respectarea măsurilor de igenă individulă; ANEXA 2  

    * Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ;  ANEXA 3 

Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată perioada 

atunci când se află în interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ;   

Limitarea contactului dintre elevii din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi 

pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este 1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;   

Asigurarea unei distanţări în conformitate cu precizările legislative. În vederea păstrării distanţei 

fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul prezenţei în clasă;   

Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la 

măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2;  ANEXA 4 și ANEXA 6 

Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, a personalului angajat, în cazul apariţiei febrei sau a 

altor simptome specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a 

mirosului);  ANEXA 5 

3. Scenariul propus pentru data de 8 martie va fi comunicat de către DSP Cluj și ISJ Cluj. 

Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca, la acesată dată se încadrează în 

scenariul roșu cu posibilitatea modificării în funcție de evoluția situației. Criteriul 

epidemiologic în baza căruia unităţile de învăţământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii 

este rata incidenţei cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 

1.000 de locuitori).   

Scenariul cuprins în Planul de măsuri al școlii noastre este următorul: 

 

Scenariul 1 Participare zilnică a tuturor elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și 

aplicarea tuturor normelor de protecție 

Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile 

a cazurilor din localitate mai mică sau 

egală cu 1/1.000 de locuitori 

Scenariul 2 a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ, a tuturor 

preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi 

a XII-a, a XIII-a şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi 

postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie  

b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu 

Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile 

a cazurilor din localitate este mai mare 

de 1/1.000, dar mai mică sau egală cu 

3/1.000 de locuitori.  

Scenariul 3 a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ, a tuturor 

preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar 

b) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ, a 

elevilor din clasele a Vlll-a si a Xll-a, a Xlll-a si a celor din anii terminali din 

învăţământul profesional şi postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor 

Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile 

a cazurilor din localitate este mai mare 
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normelor de protecţie, cu prezenţa fizică de până la jumătate din numărul total de 

elevi înmatriculaţi în respectivele clase terminale 

c) Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu 

de 3/1.000 de locuitori, dar mai mică 

de 6/1.000 de locuitori. 

 

4. Organizarea spaţiilor (sălilor de clasă) prin amplasarea optimă a mobilierului şcolar 

astfel încât să se asigure distanţarea maxim posibilă între elevi.  

5. Organizarea circuitelor în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin 

demarcare cu benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în 

interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe 

fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi 

etc.). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât 

să fie asigurată distanţarea fizică. La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare 

clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât 

să fie facilitată dezinfecţia frecventă. La intrarea în şcoală şi în toate locurile cu o bună 

vizibilitate vor fi afişate materiale de informare (postere) privind măsurile de 

igienă/protecţie. Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele 

de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz 

de incendiu (spre exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile 

claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor.   

6.  Organizarea sălilor de clasă   

              Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi,   

              ceea ce implică următoarele:  

   - eliminarea mobilierului care nu este necesar;   

   - dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea, de minimum 1 

metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea 

maxim posibilă, între elevi; 

   - stabilirea modului de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi    

     (realizarea oglinzii clasei) afișată pe ușa clasei; 

   - băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă;   

   - băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.   

Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa pe perioada 

semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între elevii din clase diferite va fi evitat;   

Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă, 

iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală 

de clasă";  Excepție fac elevii din clasele care studiază în cuplaj limba franceză și germană, 

respectiv pentru orele de informatică desfășurate în laborator. 
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           Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai         

           schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor; Vor fi limitate deplasările în clasă,  

           pe cât posibil; Este interzis schimbul de obiecte personale;  Întâlnirile dintre elevi vor fi               

           limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulaţie în  

           interiorul clasei;   

           Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor   

           timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul  

           zilei;   

           Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă  

           între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;   

           La intrarea în corpurile de clădire vor fi amplasate coşurile de gunoi, destinate  

           aruncării/eliminării măştilor uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală   

           prevăzut cu sac în interior.   

 

7. Organizarea grupurilor sanitare   

Se va asigura decalarea pauzelor astfel încât să fie limitat numărul de persoane prezente în 

grupurile sanitare şi în curtea şcolii, cu scopul respectării distanţării fizice   

ANEXA 1;   

Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea de la/la clasă, 

evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar); Elevii trebuie să se spele pe mâini 

înainte şi după ce merg la toaletă;   

Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor 

personalului să-şi spele (cu apă şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile; se vor folosi 

prosoapele de hârtie de unică folosinţă. 

Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în 

mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie) ANEXA 3;   

Se vor afişa materiale de informare privind igiena corectă pe ușile grupurilor sanitare.   

8. Organizarea sălii profesorale 

 Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini la intrarea în sala profesorală:   

            Înregistrarea notelor se va face în agende personale, notarea în cataloagele claselor se  va   

            realiza după un program afișat. În sala profesorală vor exista produse în vederea realizării               

            dezinfectării regulate. 
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9. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ   

Accesul şi fluxul elevilor vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către 

personalul auxiliar și cadrele didactice care au prima oră la clasele respective, după orarul 

stabilit, ANEXA1;   

Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare conform marcajelor de pe sol;     

Intrarea se va realiza pe poarta principală de pe străzile Argeș si Bălcescu pentru elevi, 

respectiv, Constanța pentru cadrele didactice. 

Căile de acces (de tip poartă, uşă ) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor 

pentru a limita punctele de contact.   

Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării 

intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;   

După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;   

Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor 

excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.   

Personalul nedidactic va fi prezent permanent pentru aplicarea planului igienico-sanitar și 

supravegherea elevilor. 

10. Organizarea programului şcolar   

Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la 

intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze.   

Intervalele aferente recreaţiilor vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare clasă în 

parte, cu marcarea spațiilor aferente unei clase;   

Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite, exceptând grupele de franceză-

germană;   

Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru 

păstrarea distanţării fizice;   

Curtea școlii va fi igienizată zilnic; 

Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare 

jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea 

distanţei dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

Elevii nu vor consuma în comun mâncare sau băutură şi nu vor schimba între ei   

           obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).   

11. Organizarea activităţilor sportive   

Masca de protecţie nu este obligatorie în timpul tuturor orelor de educaţie fizică 

desfăşurate în spaţii exterioare. 
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Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea 

distanţei maxim posibile dintre elevi; 

Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer 

liber, dacă condiţiile meteorologice permit; 

Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care 

nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile şi a 

unei aerisiri permanente; 

Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul 

activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate; 

La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele 

de igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanţi pe bază de alcool; 

Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi.  

12.  Monitorizarea prezenţei:   

Se vor monitoriza absenţele elevilor şi ale personalului. Direcţiile de sănătate publică vor 

fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de absenţe ale elevilor şi/sau 

personalului, cauzate de boli respiratorii.   

13. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învăţământ  ANEXA 3 

Planul de curăţenie şi dezinfecţie a sălilor de clasă, a sălii profesorale, a spaţiilor comune 

(holuri, săli de sport etc.), precum şi de aerisire a sălilor de clasă trebuie să conţină:   

- operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deşeurilor, 

măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi 

dezinfectarea suprafeţelor de scris ale băncilor, cât şi a spaţiului interior de depozitare 

în acestea a obiectelor şcolare, a separatoarelor transparente, dezinfectarea dulapurilor 

personale ale elevilor, acolo unde există, ştergerea şi dezinfecţia pervazurilor, 

dezinfectarea clanţelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor 

etc.);   

- materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (de exemplu, produse de 

curăţenie, produse biocide avizate pentru suprafeţe etc.);   

- tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune;   

- frecvenţa curăţeniei şi dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de aerisire a 

spaţiului:   

- în clasă, imediat după ieşirea 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 sala profesorală, imediat după ieşirea profesorilor la finalul orelor din ziua respectivă 

sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori;   
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- pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei şi ori de câte ori este 

necesar;   

- persoana care va face curăţenia şi care va supraveghea efectuarea conformă a curăţeniei, 

modalitatea de afişare a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a efectuat, ora şi cine 

a controlat);   

- frecvenţa şi durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei şi a altor încăperi (de 

exemplu, după curăţenie şi dezinfecţie, minimum 10 minute), precum şi asigurarea 

aerisirii în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat;   

În fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat, la loc vizibil, graficul de curăţenie şi 

dezinfecţie, care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul şi 

un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică.   

Se ia în considerare tipul de suprafaţă şi cât de des este atinsă suprafaţa. Se prioritizează 

dezinfecţia suprafeţelor atinse frecvent, precum:   

   • clanţe, încuietori, butoane şi mânere ale uşilor;   

   • treptele scărilor;   

   • băncile, catedrele şi scaunele din clasă;   

   • separatoarele montate pe bănci;   

   • mesele şi scaunele din sălile de cantină;   

   • blaturi;   

   • balustrade;   

   • întrerupătoare de lumină;   

   • mânerele echipamentelor şi aparatelor (precum cele sportive);   

   • butoanele ascensoarelor şi ale automatelor de vânzare;   

   • obiecte didactice comune;   

   • calculator, tastatură, mouse, laptop şi tablete partajate între persoane;  

Notă: Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se 

îndepărtează după fiecare utilizator.   

Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curăţare şi dezinfecţie şi 

a echipamentelor de protecţie personală (PPE) adecvate pentru utilizarea acestora.   

Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie, mănuşi, iar 

după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii, se spală mâinile.   

   14. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi 

privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2   

Personalul medico-sanitar sau,  persoana desemnată de unitatea de învăţământ, va efectua 

instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru 
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implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: 

elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, 

tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi 

eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare; 

Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat 

de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs 

simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte 

simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), 

însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare;  

Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână elevii 

vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi 

prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2;   

Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi la intâlniri online:   

✓ Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea 

copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să fie în siguranţă. Părinţii vor fi 

încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze 

responsabil.     

✓ 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.  Comunicarea cu părinţii se va 

realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din 

timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a 

îmbolnăvirilor în colectivitate.   

✓ 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.   

15. Măsuri pentru elevii şi personalul din unităţile de învăţământ aflate în grupele de 

vârstă la risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi   

a) Personalul didactic din cadrul unităţilor de învăţământ/conexe/instituţiilor de învăţământ 

aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, 

persoane cu imunitate deficitară, poate desfăşura activităţi didactice în sistem online numai 

în baza unei adeverinţe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. În acest 
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caz, conducerea unităţii/instituţiei va adapta orarul şcolar în mod corespunzător sau va 

identifica alte soluţii de derulare a cursurilor;   

b) Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii 

cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, 

boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament 

imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale 

medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală. 

Elevii menționați la punctul 15. b), precum şi părinţii acestora, vor fi consiliaţi de medicii specialişti 

şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare;   

c) Elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o 

evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la 

recomandarea medicului curant şi cu acordul părinţilor/ reprezentantului legal. Pentru 

acești elevi conducerea Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu va asigura desfăşurarea 

procesului educaţional în sistem online.  

d) Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea 

măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.   

16. Triajul zilnic:   

              Este important ca:   

• părinţii/reprezentanţii legali ai copilului să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce 

copiii cu simptome nu ar trebui aduşi la şcoală;   

• întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor şi a personalului pentru 

a diminua riscurile de infectare.   

• triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii 

corporale şi aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele 

decide prezentarea elevului/ei la cursuri.   

• nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: cei cu temperatură mai mare de 

37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, 

dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli 

infectocontagioase;  cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada 

de izolare la domiciliu;  cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană 

infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de carantină la domiciliu/carantină 

instituţionalizată.   

• cadrele didactice vor efectua triajul observaţional al elevilor pe tot parcursul 

activităţilor şcolare;   

• izolarea imediată a elevului cu suspiciuni de imbolnăvire. conform ANEXEI 5 
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17. Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în contextul confirmării unui caz/mai 

multor cazuri de COVID-19   

Direcţia de Sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învăţământ şi 

cabinetul medical şcolar despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulţi;   

În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 situaţia va fi analizată 

de DSP Cluj împreună cu directorul unităţii de învăţământ;   

Suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe se dispune în 

următoarele situaţii: 

(1) a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de 

învăţământ primar. În această situaţie se efectuează testarea colegilor, se suspendă cursurile clasei 

respective pentru o perioadă de 14 zile, iar ancheta epidemiologică stabileşte persoanele care vor 

fi carantinate. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor 

suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-

CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare 

prealabilă a sălii de clasă. 

b) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învăţământ 

gimnazial sau liceal se efectuează ancheta epidemiologică şi testarea colegilor acestuia şi a cadrelor 

didactice, conform indicaţiilor anchetei epidemiologice. Conducerea unităţii de învăţământ va 

decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din 

aceeaşi clasă sau suspendarea cursurilor, după caz. 

c) La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de 

învăţământ gimnazial sau liceal se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile, 

iar ancheta epidemiologică stabileşte persoanele care vor fi testate şi carantinate. În situaţia în care 

în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa 

în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din 

schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de 

clasă. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei 

conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2)  DSPJ va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacţii direcţi ai cazurilor confirmate şi 

va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune carantinarea celor care 

nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/ 

nedidactic/auxiliar.  

(3)  La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, 

didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de 

învăţământ care va informa DSPJ. DSPJ, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt 
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contacţii direcţi ai acestora şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se 

impune suspendarea activităţilor didactice la nivelul unităţii de învăţământ. Măsura suspendării 

este dispusă prin hotărârea CJSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei 

conexe, cu avizul ISJ şi al DSPJ.  

(4)  În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (3) procesul de învăţământ continuă în sistem 

online. 

Personalul care efectuează curăţenia în unitatea de învăţământ şi cel care este responsabil de pază, 

în condiţiile în care nu a intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, îşi va desfăşura 

activitatea în continuare;   

În perioada de suspendare a clasei/unităţii de învăţământ, directorul unităţii de învăţământ va 

dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:   

 - curăţenia şi aerisirea claselor;   

 - dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ (clase, holuri, toalete);   

Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin 

decizia conducerii unităţii de învăţământ, după consultarea DSPJ. Reluarea cursurilor care 

presupun prezenţa fizică pentru unitatea de învăţământ suspendată temporar se dispune prin 

hotărârea CJSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul ISJ şi al 

DSPJ.   

 

5.4.3. Valorificarea rezultatelor activitãtii 

          Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele din unitate. 
 

6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

Nr. 

crt. 

Compartimentul/ 

Operatiunea 

Administrator Comisia 

CEAC 

Director Arhiva 

1 Coordonator CEAC Apl E   

2 Responsabil CEAC  V   

3 Director   Ap  

4 Administrator    Ah 
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7. Formular evidență modificări 

Nr. 

crt. 

Ediție Data 

ediției 

Rev. Data 

reviziei 

Pag. Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătotului 

compartimentului 

1 1 Data 

din PO 

- - - Actualizare OSGG 

Nr. 600 / 2018 

privind aprobarea 

Codului Controlului 

Intern 

1 
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8. Formular analiză procedură 

Nr. 

crt. 

Compartiment Conducător 

compartiment 

Nume și prenume 

Înlocuitor de 

drept sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz 

nefavorabil 

Semnătura Data 

Semnătura Data Observații 

1.  

 

       

2.  

 

       

3.  

 

       

4.  

 

 

 

      

5. 

 

 

 

       

6. 

 

        

7. 

 

        

8. 
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9. Lista de difuzare a procedurii 

Nr. 

ex. 

Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data 

retragerii 

Data intrării 

în vigoare a 

procedurii 

Semnătura 

 

 

 

 

Conform Procesului Verbal al Consiliului Profesoral din data de ..................... 



LICEUL TEORETIC 

NICOLAE BĂLCESCU 

CLUJ-NAPOCA  

PROCEDURĂ OPERATIONALĂ NR.  Ediţia  

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CONDIȚII 

DE SIGURANȚĂ EPIDEMIOLOGICĂ 

PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR 

CU VIRUSUL SARS-CoV-2 

Revizia  

Exemplar  

 

21 

 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 

 

Nr. 

anexă/ 

cod formular 

 

Denumireaanexei/ 

formularului 

 

Elaborator 

 

Aprobă 

 

Nr. de 

exemplare 

 

Difuzare 

 

Arhivare 

 

Alte elemente 

 

loc 

 

perioadă 

 

 

        

 

11. Cuprins 

Nr. Componentei 

în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

1 Coperta   

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale 

 

3 Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale  

4 Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediția sau, după, caz, revizia 

din cadrul ediției procedurii operaționale 

 

5 Scopul procedurii operaţionale                            

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale            

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale                

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în  procedura operaţională      

9 Descrierea procedurii operaţionale                        

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

11 Formular evidență modificări  

12 Formular analiză procedură  

13 Lista de difuzare a procedurii  

14 Anexe, înregistrări, arhivări                             

15 Cuprins  
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ANEXA 1  Repartizare ore/clase, pauze 

 

ANEXA 1  Repartizare ore/clase, pauze 

Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca an şcolar 2020-2021 

 

ANEXA 2   

Măsuri de igienă individuală 

    Mesaje importante:   

o Spălaţi-vă des pe mâini!   

o Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!   

o Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!   

o Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!   

o Nu vă strângeţi în braţe!   

o Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!   

o Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul şcolii!   

o Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi elevii şi personalul trebuie să se 

spele/dezinfecteze pe mâini:   

   • imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;   

   • înainte de pauza/pauzele de masă;   

   • înainte şi după utilizarea toaletei;   

   • după tuse sau strănut;   

   • ori de câte ori este necesar.   

o Purtarea măştii de protecţie   

   • Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de 

învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin 

unitatea de învăţământ şi în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi 

exterior);   

   • Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, 

gimnazial şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de 

învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi în exterior);   

   • Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.   
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ANEXA 3 

           

 

Sala şi ritmul de 

curăţenie şi 

dezinfecţie * 

  

Intervalul(ele) 

orar(e) 

curăţenie/ 

dezinfecţie  

Operaţiuni de 

curăţenie în 

ordinea efectuării 

(inclusiv)  

Materiale 

utilizate 

per 

operaţiune  

Tehnica aplicată per 

operaţiune 

 

  

Operaţiuni de 

dezinfecţie  

în ordinea 

efectuării  

Materiale 

utilizate per 

operaţiune 

  

Tehnica aplicată 

per operaţiune 

 

  

Numele şi 

prenumele 

personalului 

care efectuează 

operaţiunile 

Numele şi 

prenumele 

personalului care 

supraveghează şi 

verifică 

 

Clasa - 

etaj -  

2x/zi curăţenie 

2x/zi 

dezinfecţie  

Dacă se învaţă 

în 2 schimburi 

 
1. Măturarea 

pardoselii 

Halat, 

mască şi 

mănuşi 

pentru  

personal 

Mătură şi 

făraş 

Se mătură sistematic 

pardoseala pe 

toată suprafaţa sa şi 

gunoiul  

se adună în făraş, 

care se deversează 

în coşul de gunoi. 

     

 

  
2. Evacuarea 

deşeurilor 

Halat, 

mască şi 

mănuşi 

pentru  

personal 

Sac coş de 

gunoi 

Se scoate sacul cu 

gunoi din coş, se 

închide sacul,  

se depozitează în 

containerul 

de colectare a 

deşeurilor.  

Se pune în coşul de 

gunoi 

un sac de gunoi nou. 

     

 

  
3. Ştergere 

pupitre 

(exterior şi 

interior) 

şi alte suprafeţe 

Halat, 

mască şi 

mănuşi 

pentru 

personal  

1 lavetă, 

soluţie 

şters 

suprafeţe 

Se pune pe lavetă 

soluţie pentru şters 

suprafeţe şi se şterge 

un pupitru (exterior 

şi interior).  

Se repetă 

operaţiunea pentru 

fiecare pupitru. Se 

efectuează 

operaţiunea şi pentru 

catedră, întrupătoare 

de lumină, pervaz şi 

mânere ferestre, 

cuier, 

mânere uşă de 

intrare în clasă. 

4. Dezinfecţie 

pupitre 

(exterior 

şi interior)  

şi alte suprafeţe 

Halat, 

mască şi 

mănuşi 

pentru 

personal  

1 lavetă 

suprafeţe 

soluţie 

dezinfecţie 

suprafeţe 

Se pune pe lavetă 

soluţie pentru 

dezinfecţie 

suprafeţe şi se 

dezinfectează 

prin ştergere  

un pupitru 

(exterior şi 

interior).  

Se repetă 

operaţiunea pentru 

fiecare pupitru. Se 

efectuează 

operaţiunea şi 

pentru catedră, 

întrerupătoare de 

lumină, pervaze 

şi mânere uşă de 

intrare în clasă. 

  



LICEUL TEORETIC 

NICOLAE BĂLCESCU 

CLUJ-NAPOCA  

PROCEDURĂ OPERATIONALĂ NR.  Ediţia  

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CONDIȚII 

DE SIGURANȚĂ EPIDEMIOLOGICĂ 

PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR 

CU VIRUSUL SARS-CoV-2 

Revizia  

Exemplar  

 

24 

 

 

  
5. Spălarea 

pardoselilor 

Halat, 

mască şi 

mănuşi 

pentru  

personal 

Găleată, 

mop 

Apă caldă 

Detergent 

spălat 

pardoseli 

Se pune apă caldă în 

găleată şi 

detergent pentru 

pardoseli conform  

instrucţiunilor de 

utilizare, se udă şi se 

stoarce mopul, 

se şterge pardoseala 

pe toată 

suprafaţa acesteia 

spălând şi storcând 

frecvent mopul.  

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata şi se spală 

mopul. 

     

 

     
6. Dezinfecţie 

pardoseli 

Halat, 

mască şi 

mănuşi 

pentru  

personal 

Găleată, 

mop 

Apă caldă 

Soluţie 

dezinfecţie 

pardoseli 

Se pune apă caldă 

în găleată şi soluţie 

de 

dezinfecţie pentru 

pardoseli conform  

instrucţiunilor de 

utilizare, 

se udă şi se stoarce 

mopul, 

se şterge 

pardoseala pe toată 

suprafaţa 

acesteia spălând 

şi storcând 

frecvent mopul.  

La final se aruncă 

apa, se spală 

găleata şi 

se spală mopul. 

  

 
          

 
La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază 

de alcool pentru mâini. 

  

 
          

 
  

Aerisire cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile rabatate 
  

* Toate sălile vor fi enumerate în tabel în ordinea în care sunt localizate în clădire, începând de la 

ultimul nivel/etaj al clădirii până la cel mai jos (subsol, demisol, parter etc.). Pentru fiecare nivel 

vor fi incluse holuri, grupuri sanitare, terase, alte spaţii existente (oficii etc., precum şi lifturi acolo 

unde există, cabinete metodice). Pentru fiecare sală vor fi incluse şi geamurile şi uşile.  
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ANEXA 4  

 

Sfaturi utile pentru părinţi:   

 

1. Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva 

infecţiei cu noul coronavirus;   
2. Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, 

deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;   

3. Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării 

lui emoţionale;   

4. Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum 

respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei;   

5. Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce 

acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori 

este necesar;  
6. Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce  

acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori 

este necesar;  

7. Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi 

necesitatea purtării acesteia;   

8. Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi 

elevi obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente 

de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase 

la ziua de naştere sau cu alte ocazii);   

9. Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 

computer, mouse etc.);   

10. Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;   

11. În situaţia în care copilul are febră simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), 

diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, 

şi nu duceţi copilul la şcoală;   

12. În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat 

acasă şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz.   
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ANEXA 5  

Izolare copii cu simptome de boală 

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-

19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) şi constă 

în: 

a) anunţarea imediată a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului 

medical şcolar; 

b) în cazul în care preşcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă 

simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în 

care există un consimţământ informat şi semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de 

recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preşcolarilor sau elevilor 

simptomatici, aceştia vor putea fi testaţi, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul 

cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimţământul personal. 

Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ vor fi 

raportate către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 24 de 

ore. Dacă părintele/tutorele legal nu îşi exprimă acordul pentru testare, în cazul existenţei unor 

simptome specifice, precum şi în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea şcolară, acesta 

va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii paşilor următori; revenirea în colectivitate 

în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile; 

c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie 

curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţenie şi dezinfecţie avizate, înainte de a fi folosit de 

o altă persoană; 

d) testarea cu teste antigen rapide se recomandă şi: 

- cadrelor didactice şi altor angajaţi ai unităţii şcolare simptomatici, a căror simptomatologie de 

boală debutează în timpul orelor de curs; 

- colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de grupă sau clasă), cât şi cadre didactice/personal 

auxiliar din unitatea de învăţământ (inclusiv celor asimptomatici), în aceeaşi zi în care s-a confirmat 

primul caz prin testare antigen rapidă, efectuată în unitatea de învăţământ; 

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 către conducerea unităţii de învăţământ. 

f) 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; 

g) persoana care îngrijeşte elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp 

de minimum 20 de secunde; 
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h) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 se 

face cu substanţe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte 

persoane; 

i) revenirea în colectivitate a copiilor care au avut alte probleme de sănătate şi au absentat de la 

şcoală minimum 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze 

diagnosticul, adeverinţă pe care elevul o va preda în format hârtie sau o va transmite electronic 

dirigintelui/învăţătorului. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical şcolar sau 

la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical; 
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ANEXA 6   

Materiale ilustrative - Postere aplicate pe uși 

 

MĂSURI DE  PREVENIRE ÎMBOLNAVIRE / INFECTARE CU VIRUSUL  

SARS-CoV-2 

Spălați-vă mâinile de multe ori; 

Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile; 

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți; 

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe baza de clor sau alcool; 

Utilizați mască de protecție pentru prevenirea și limitarea răspândirii              

              coronavirusului 

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni  

               infecția.  

                        Mâinile se spăla cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Dacă nu există  

                        apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe baza de    

                        alcool de 75%. 
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ANEXA 7    

Circuit 

Semnalizare coridoare, căi de acces 

a) Săgețile verzi indică sensul de intrare/pași 

b) Săgețile albastre indică sensul de ieșire/pași 

c) Din loc în loc (pe jos sau pe pereții coridorului)  se vor afla indicatoare de distanțare socială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


