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1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi aprobarea EDIŢIEI 

sau a REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI procedurii de lucru: 

 

Nr. crt. Elemente 

privind 

responsabilii 

/ 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data  Semnătu

ra 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.1. Elaborat Horoiță-Jitcă Daniela – Rodica 

Cîrjonțu Mihaela 

Ghidoveanu Gabi 

Tilibașa Aura 

Oprea Cristina 

Brașoveanu Valeriu 

Silvestru Veronica 

Alexandrescu Viorica 

Director 

Director adjunct 

Profesor  

Membru C.A. 

Membru C.A. 

Membru C.A 

Membru C.E.A.C 

Profesor  

  

1.2. Verificat  Horoiță-Jitcă Daniela – Rodica 

 

Director 

 

  

1.3. Verificat      

1.4 Aprobat Horoiță-Jitcă Daniela – Rodica 

 

Director 

 

  

 

 

 

2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR procedurii 

de lucru: 

Nr. 

crt. 

Ediţia / 

revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea de revizuire Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei / 

revizuirii ediţiei  

1. 2. 3. 4. 

2.1. Ediţia I    

2.2. Revizia I.1.    

2.3. Revizia I.2    
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3. Lista PERSOANELOR la care se difuzează ediţia / revizia în cadrul ediţiei 

procedurii de lucru 

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

Nr. 

Comparti

ment 

Funcţia Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semn. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.1. Aprobare 2      

3.2. Avizare 1      

3.3. Aplicare 1      

3.4 Informare, 

colaborare, 

compatibilizare 

activităţi 

electro

nic 

     

3.7. Postare pe site 1      

3.8 Inregistrare, 

evidenţă 

1      

 

 

4. SCOPUL procedurii:  

 

4.1. Scopul general 

În contextul epidemiologic actual, în condiţiile în care derularea cursurilor şcolare 

presupune interacţiunea directă între cadrul didactic şi elev, este obligatorie respectarea măsurilor 

specifice de protejare a acestora şi a întregului personal care participă la aceste activităţi. 

Prezenta procedura reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire a 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în Colegiul Național Gheorghe Roșca 

Codreanu, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii 

primari ai dreptului la învăţătură şi personalul din sistemul naţional de învăţământ. 

 

4.2. Scopuri specifice 

a) asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2; 

b) organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice; 

c) organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ; 

d) organizarea programului de învăţământ (orarului şcolar) în funcţie de scenariul adoptat; 

e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual; 

f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ; 

g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi şi părinţi privind 

măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2, din Colegiul Național Gheorghe Roșca 

Codreanu, aflate în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi. 
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5. DOMENIUL DE APLICARE al procedurii  

 

5.1 Principalele activităţi de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurală: 

a) organizarea spaţiilor (săli de clasă), astfel încât aşezarea băncilor să asigure distanţarea fizică de 

1 metru între elevi; 

b) stabilirea circuitelor funcţionale; 

c) evaluarea necesarului de resurse umane; 

d) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie; 

e) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal. 

 

5.2 Compartimente implicate în activitatea procedurală: 

− compartimentul administrativ, responsabil cu achiziţia materialelor de igienizare, precum şi cu 

organizarea spaţiilor şcolare; 

− compartimentul management, responsabil cu organizarea întregii activităţi didactice. 

 

5.3 Procedura se adresează: 

 Membrilor C.A. al Colegiului; 

 Director/director adjunct;   

 Personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

 Elevii colegiului 

 Părinții elevilor 

  

Aplicabilitatea procedurii demarează din momentul aprobării ei de către C.J.S.U. Vaslui. 

 

  6.    DOCUMENTE de referinţă 

6.1. Legislaţie naţională primară (legi, ordonanţe de urgenţă) 

− Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

6.2. Legislaţie secundară (hotărâri de guvern, ordine) 

- Ordinul comun MEC/MS nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

− Ordinul nr. 545 din 28.04.2020 cu privire la reluarea activităţii în unităţile de educaţie după 

încetarea stării de urgenţă; 

− Ordinul comun MEC/MS nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-Cov-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ; 

- O.U.G. nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a 

sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
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- Ordinul comun MMPS-MS nr. 3.577/83/2020  privind măsurile pentru prevenirea contaminării 

cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activității la locul de muncă în 

condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 

− OMENCS nr. 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 

 7. DEFINIŢII  ŞI  ABREVIERI ALE TERMENILOR  

  

7.1 Definiţii  ale  termenilor utilizaţi: 

Nr. 

crt. 

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

respectiv 

1. Procedura de 

lucru 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care trebuie urmaţi, a 

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

activităţii, cu privire la succesiunea elementelor din cadrul derulării 

procesului respectiv 

2. Ediţie a unei 

proceduri 

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

aprobată şi difuzată 

3. Revizia în cadrul 

ediţiei 

Acţiunile de modificare, adăugare, actualizare, 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 

 

 

7.2 Abrevieri ale termenilor utilizaţi 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţională 

2. I.Ş.J. Inspectoratul Şcolar Judeţean 

3. C.A. Consiliul de administraţie  

4. ISG Inspector şcolar general 

5. ISGA Inspector şcolar general adjunct 

6. D.S.P. Direcţia de Sănătate Publică 

7. C.J.S.U. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

       

https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/05/Ordin-masuri-corona-la-loc-munca_MO-403-2020_extras.pdf
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 8. DESCRIEREA PROCEDURII 

Până la data de 10 septembrie, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile 

locale, de infrastructura şi resursele umane, Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ 

propune Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi 

desfăşurare a cursurilor, prevăzute în ghidul din anexa nr. 1 la Ordinul comun MEC/MS nr. 5.487/ 

1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor 

de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2. 

 

8.1 Stabilirea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile/instituţiile de 

învăţământ 

a. Criteriul epidemiologic în baza căruia unităţile/instituţiile de învăţământ stabilesc unul dintre 

cele 3 scenarii este rata incidenţei cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 

14 zile raportat la 1.000 de locuitori. În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul 

raţionament:  

 Dacă rata incidenţei cumulate este sub 1/1.000 locuitori - se va putea opta între 

scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de 

infrastructura şi resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ.  

 Dacă rata incidenţei cumulate este între 1-3/1.000 locuitori - se va aplica scenariul 2 

pentru toate unităţile de învăţământ din localitate.  

 La o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă de 3/1.000 locuitori, D.S.P. Vaslui  

va prezenta C.J.S.U. Vaslui o analiză a situaţiei epidemiologice din localitate. În funcţie 

de existenţa transmiterii comunitare în localitate şi numărul de focare existente în 

unităţile de învăţământ din localitate, precum şi alte criterii de risc, C.J.S.U. poate 

decide, prin emiterea unei hotărâri, suspendarea temporară a activităţilor didactice care 

presupun prezenţa faţă în faţă din unităţile de învăţământ (scenariul 3), cursurile 

desfăşurându-se online. În absenţa unei astfel de decizii, unităţile de învăţământ din 

localitatea respectivă vor funcţiona în scenariul 2. 

b. Scenariul de funcţionare va fi aprobat în C.A. al unităţii şcolare, avizat de către I.S.J. şi D.S.P. 

şi analizat şi aprobat în C.J.S.U. Vaslui. 

c. Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar se va 

actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. 

d. În cazul apariţiei unuia/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în unitatea de 

învăţământ, directorul anunţă I.S.J. şi D.S.P., pentru a stabili împreună măsurile ce se impun cu 

privire la desfăşurarea activităţii didactice. 

e. Părinţii vor fi informaţi de către diriginte asupra obligaţiei de a anunţa 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;  



 

 
Colegiul Național „Gh. Roșca 

Codreanu” Bârlad 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Ediţia: 1 septembrie2020 

Nr. exemplare Privind organizarea activităţii didactice în cadrul 

unităţilor de învăţământ, pentru începerea 

cursurilor în anul şcolar 2020-2021 în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 

 

Revizia: 

Nr. exemplare 

Pagina  din 

Exemplar: 1 

 

6 
 

- Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în 

carantină. 

f. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unităţii de 

învăţământ, se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor şcolare din ghidul anexa nr. 1 la 

Ordinul comun MEC/MS nr. 5.487/1.494/2020, clasa sau întreaga şcoală putând fi închisă pentru 

14 zile, cursurile desfăşurându-se online. 

g. Conducerea unităţii de învăţământ va desemna un responsabil, dintre angajaţii unităţii de 

învăţământ, care coordonează activităţile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul 

unităţii. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii I.S.J. 

Vaslui, ai D.S.P. Vaslui, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai C.J.S.U. Vaslui. 

 

8.2. Pregătirea unităţilor de învăţământ  

8.2.1. Asigurarea materialelor de igienizare şi a dezinfectanților 

Conducerea şcolii/ administratorul de patrimoniu va lua măsurile necesare pentru a se asigura 

aprovizionarea şcolii cu următoarele produse: 

a) produse pentru dezinfecţia suprafeţelor (substanţe biocide pe baza de clor sau alcool). 

Produsele vor avea fişă tehnică care să certifice eficacitatea acestora în activitatea de 

dezinfecţie şi să fie potrivite profilului de utilizare într-o şcoală. În acest sens, conducerea 

şcolii se va consulta cu asistentul medical, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică 

Vaslui, în vederea achiziţionării produselor potrivite. 

b) produse pentru dezinfecţia mâinilor. Acestea trebuie să fie disponibile în recipiente care să 

permită utilizarea cât mai igienică a acestora (pulverizatoare, dozatoare etc). Nu se vor utiliza 

recipiente improvizate. 

c) săpun, hârtie igienică, prosoape de hârtie necesare pentru toalete 

d) măşti şi mănuşi  

e) mijloace de marcare a căilor de acces (benzi adezive pentru delimitarea culoarelor de acces pe 

holurile şcolii, indicatoare de acces etc.) 

f) saci menajeri, tomberoane pentru gunoi, alte produse necesare organizării activităţii. 

 

8.2.2 Organizarea spaţiilor şcolii şi a traseelor de acces 

A. Sălile de curs 

 Pentru fiecare clasă de elevi/grupă va fi stabilită propria sală de curs, astfel încât să fie 

asigurată distanţarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Clasele/grupele vor funcţiona în 

configuraţia şi spaţiile precizate în Anexa 1 la această procedură. Fiecare sală de curs va fi 

dotată cu produse pentru dezinfecția mâinilor. 

 Elevul va putea schimba grupa pe perioada semestrului doar în situaţii justificate stabilite de 

către diriginte. 

 Aranjarea elevilor în bănci se stabilește de către profesorul diriginte care realizează oglinda 

clasei, pe care o afișează  în sala de curs. 
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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. Situațiile de excepție sunt aprobate de 

profesorul diriginte, care va consemna motivația schimbării locului unui elev în oglinda clasei, 

în coloana „observații”.  

 Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă şi să nu fie blocat accesul în 

sala de clasă. 

 

B. Traseele de acces și circulația elevilor în școală 

 Directorul şcolii împreună cu administratorul de patrimoniu iau măsuri pentru a asigura 

parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ pe un traseu bine 

delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică. 

 La intrarea în incinta şcolii, personalul administrativ va supraveghea intrarea elevilor în 

ordine, conform orarului. 

  Uşile de la intrarea în școală/corpuri/clasă vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor 

elevilor, pentru a evita punctele de contact. 

 În timpul pauzelor, deplasarea elevilor la toaletă se va realiza sub supravegherea profesorului 

de serviciu. 

 Elevii vor intra pe poarta elevilor (str. Nicolae Iorga) și vor urma traseul stabilit până la sala 

de clasă, cu respectarea distanțării fizice, urmărind locurile special semnalate cu vopsea. Dacă 

traseul se aglomerează, elevii vor aștepta pe terenul de fotbal, pe locurile semnalizate. 

 

1. Elevii care învață în sălile P1 și P2 vor intra pe la Intrare elevi, vor ieși pe ușa de 

lângă cabinetul directorului și vor părăsi curtea școlii pe poarta de lângă magazie (str. 

Dâmboviței). 

2. Elevii care învață în sălile P3, P4 și P5 vor intra pe la Intrare elevi, vor ieși pe ușa de 

la parcare și vor părăsi curtea școlii pe poarta de la parcare (str. Nicolae Iorga). 

3. Elevii care învață în sălile E7, E8 și în Aulă vor intra pe la Intrare elevi, aleg culoarul 

din dreapta și vor urca la etaj pe scările profesorilor (partea stângă); vor coborî pe 

scările elevilor, vor ieși pe ușa de la parcare și vor părăsi curtea școlii pe poarta de la 

parcare (str. Nicolae Iorga). 

4. Elevii care învață în sălile E1, E2, E3 și E4 vor intra pe la Intrare elevi, aleg culoarul 

din stânga și vor urca la etaj pe scara profesorilor (partea dreaptă); vor coborî pe scara 

profesorilor (partea stângă), vor ieși pe ușa de lângă cabinetul directorului și vor 

părăsi curtea școlii pe poarta de lângă magazie (str. Dâmboviței). 

5. Elevii care învață în laboratorul de fizică vor intra în corpul laboratoarelor și vor 

părăsi curtea școlii pe poarta de lângă magazie (str. Dâmboviței). 

6. Elevii care învață în sălile C1, C2 și C4 vor urma traseul stabilit până în sala de clasă  

și vor ieși din curtea școlii pe poarta de la parcare (str. Nicolae Iorga). 
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7. Profesorii vor intra pe la Intrarea profesorilor (str. Nicolae Bălcescu) și vor ieși pe 

ușa de la parcare. 

 

8.2.3 Organizarea programului şcolar 

A. Organizarea orelor de curs 

 Scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în Colegiului Național Gheorghe Roșca 

Codreanu, stabilit în C.A. din data de 8 septembrie 2020, este Scenariul 2 (galben), care 

presupune: 

 prezența 100% a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a; 

 combinarea prezenţei fizice şi a activităţii online, în procent de 50, prin rotaţie la 

2 săptămâni, pentru elevii din clasele V-VII şi IX-XI.  

 La activitatea online au acces doar membrii comunității (profesorul și clasa). Înregistrarea 

activității de către elevi sau părinți, fără acordul cadrului didactic, este interzisă, conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

 Cursurile se vor desfăşura astfel: 

 schimbul de dimineață (schimbul I) începe programul la ora 7.00;    

 schimbul de după-amiază (schimbul II) începe programul la ora 14.00; 

 ora de curs va avea 55 de minute; în cadrul orei de curs este prevăzută o pauză de 10 

minute; 

 profesorul va avea o pauză de 5 minute între orele de curs, timp în care elevii rămân 

în sala de clasă; 

 în intervalul orar 13.00-14.00, se va realiza igienizarea spațiilor din unitatea școlară. 

 Orarul şcolar va fi afișat pe site-ul școlii.      

 Profesorii  vor  înregistra  absențele și notele elevilor în agende personale, iar consemnarea 

acestora în cataloage se va face conform unui program care va fi adus la cunoștința cadrelor 

didactice. 

 Regimul de motivare a absențelor este cel prevăzut în ROFUIP, cu mențiunea că cererile din 

partea părinților vor fi transmise în format electronic diriginților, iar adeverințele medicale se 

vor preda la prima oră de curs, după revenirea elevului la școală.   

B. Organizarea pauzelor  

 Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite, în mod eşalonat, pentru fiecare clasă în parte. 

 La nivelul Colegiului Național Gheorghe Roșca Codreanu, se creează trei grupuri de clase: 

 Grupa I:  Sălile P1, P2, P3, P4, P5 și E8;  

 Grupa a II-a: Sălile E1, E2, E3, E4, E7 și Aulă;  

 Grupa a III-a: Sălile C1, C2, C4 și laborator fizică. 

 Elevii din Grupa I vor utiliza toaleta de la parter, elevii din Grupa a II-a vor utiliza toaleta de la 

etaj, elevii din Grupa a III-a și cei care sunt pe terenul de sport vor utiliza toaleta din curtea 

școlii și pe cea de la cabinetul medical. 
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 Programul pauzelor de 10 minute, timp în care elevii pot merge la toaletă, păstrând distanțarea 

fizică, este prezentat în tabelul următor: 

Grupa I Grupa a  II-a Grupa a III-a 

Elevii care 

învață în 

sala  

Pauza Elevii care 

învață în sala  

Pauza Elevii care 

învață în sala  

Pauza 

P1 .00-.10 E1 .00-.10 C1 .00-.10 

P2 .10-.20 E2 .10-.20 C2 .10-.20 

P3 .15-.25 E3 .20-.30 C4 .20-.30 

P4 .25-.35 E4 .30-.40 Laborator fizică .30-.40 

P5 .35-.45 E7 .35-.45 Educație fizică .40-.55 

E8 .45-.55 Aulă .45-.55   

 

 Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către profesorii de serviciu, pentru 

păstrarea distanţării fizice. 

  

 Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc 

mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt). 

 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de 

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

 Cea de-a treia pauză de 10 minute, pentru fiecare schimb, va putea fi utilizată pentru ieșirea 

elevilor în curtea școlii, sub supravegherea profesorului de la curs. Zonele de staționare în 

această situație vor fi: terenul de fotbal, terenul de baschet, parcul școlii și/sau zona centrală a 

curții, cu respectarea traseelor de acces stabilite. 

 

C.  Organizarea activităţilor sportive  

 Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber. 

 Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va 

fi efectuată doar de un adult);   

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

presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, 

situaţie în care portul măştii nu este indicat. 

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

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

 La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena 

mâinilor cu un dezinfectant. 

 Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare 

grupă de elevi.  
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8.2.4 Igienizarea spaţiilor, respectarea normelor de igienă de către elevi şi personalul aflat în 

şcoală 

 Pe parcursul orelor de curs, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul 

pauzei (atunci când se află în interior şi în exterior), elevii şi personalul din şcoală vor purta 

obligatoriu  mască de protecţie. Abaterile de la această normă de protecție sanitară constituie o 

încălcare a legislației în vigoare privind prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.  

 La fiecare intrare şi ieşire în/din clasă în/din pauză, elevii şi profesorii vor proceda la 

dezinfectarea mâinilor. 

 Pe toată perioada în care elevii vor fi în şcoală, aceştia vor fi supravegheaţi permanent. În 

sălile de clasă, supravegherea va fi făcută de cadrul didactic pe timpul orei sau de profesorul 

de serviciu pe durata pauzei. Aceştia nu vor permite staţionarea nejustificată sau apropierea 

între elevi la o distanţă mai mică de 1 m. 

 Programul pauzelor claselor pe fiecare palier va fi decalat, astfel încât să fie limitat numărul de 

persoane prezente în grupurile sanitare şi în curtea şcolii, cu scopul respectării distanţării 

fizice.  

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

de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor, precum şi la finalul zilei. 

 Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă. 

 Între schimburi, va exista o pauză de 1 oră pentru realizarea curăţeniei, dezinfecţiei şi aerisirii 

spaţiilor (intervalul orar 13.00 – 14.00). 

 Tastatura computerului va fi acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează după fiecare 

utilizator. 

 Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini la intrarea în cancelarie şi la preluarea   

materialelor utilizate în comun. 

 În cancelarie se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane. 

 Coşurile de gunoi destinate aruncării măştilor uzate vor fi amplasate la intrarea/ieșirea din 

şcoală/la capătul holurilor de pe fiecare etaj. 

 Culoarele de acces, toaletele, obiectele sanitare, mânerele uşilor sălilor de clasă şi alte zone 

care sunt expuse frecvent contactului cu elevii/cadrele didactice vor fi dezinfectate cât mai 

frecvent posibil. 

 La terminarea orelor de curs, se dezinfectează, în mod obligatoriu, sălile de clasă şi culoarele 

de acces, inclusiv toate suprafeţele  supuse utilizării multiple. 

 Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice, conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie. 
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8.3 Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi 

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

 În cazul în care un elev prezintă, în timpul orelor de curs, simptomatologie de tip respirator 

(tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, 

mialgii, stare generală modificată), se va proceda la izolarea acestuia în una din sălile 

desemnate (A3, A4). 

 Sub supravegherea profesorului de la curs, vor fi anunțați imediat părinții/reprezentantul 

legal. 

 Elevul va fi condus și supravegheat de către unul dintre profesorii de serviciu, până când va fi 

preluat de către părinte/reprezentantul legal și va părăsi unitatea de învățământ, însoțit.  

 

8.3.1. Instruiri periodice ale elevilor 

 În prima zi de şcoală şi în  prima oră din săptămână cu dirigintele, elevii vor fi 

instruiţi de către acesta în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a 

infecţiei cu SARS-CoV-2 (Anexa 2). 

 În clase, pe coridoare şi în grupurile sanitare, vor fi afişate, în locuri vizibile, postere 

cu informaţii în acest sens. 

 

8.3.2. Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi 

 Triajul zilnic se efectuează de către părinte acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și 

aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căruia părintele decide prezentarea elevului la 

cursuri. 

 Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

 elevii cu temperatura mai mare de 37,3°C și/sau simptomatologie specifică infectării 

cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație, diaree, vărsături) sau alte boli 

infectocontagioase; 

 elevii confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la 

domiciliu; 

 elevii care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, 

aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată. 

 Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ, luând legătura cu dirigintele clasei, dacă 

elevul se află într-una din situațiile de mai sus. 

 Revenirea în colectivitate a copiilor care au absentat  din motive de  sănătate,  se va face 

obligatoriu în baza unei adeverințe medicale care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o 

va preda la prima oră de curs. Adeverințele vor fi  preluate de către asistenta de la cabinetul 

medical, vor fi centralizate de către aceasta într-un formular tip, care va fi apoi transmis și 

diriginților. 
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 Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi 

copiii în curtea/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.  

 Informații importante de interes general vor fi postate pe site-ul școlii (triajul zilnic acasă,  

situațiile în care elevul NU se va prezenta la școală, situațiile în care părinții au obligația să 

anunțe unitatea cu privire la absența elevului) – Anexa 3. 

 

8.4. Măsuri pentru elevii şi personalul din unităţile de învăţământ aflați în grupele 

de vârstă la risc şi/sau având afecţiuni cornice şi/sau dizabilităţi 

 Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice 

severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, 

boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), vor 

prezenta la școală avizul medicului curant și acordul scris al părinţilor pentru a putea 

participa la activități, fizic sau în online.   

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

măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice. 

 Elevii care locuiesc cu o persoană ce face parte dintr-un grup cu risc pot participa doar la     

cursurile on-line, în baza adeverinței eliberate  de medicul de familie și a acordului scris al 

părinților. 

 Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli 

cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în şcoli cu avizul medicului de 

medicina muncii. 

 

9. RESPONSABILITĂŢI şi RĂSPUNDERI  în derularea  procedurii operaţionale: 

 Conducerea şcolii răspunde de implementarea scenariului aprobat de C.J.S.U. 

 Administratorul de patrimoniu este responsabil cu achiziţia materialelor de igienizare şi 

protecţie, cu respectarea normelor în vigoare. Produsele trebuie să deţină avize care să ateste 

eficacitatea acestora. 

 Cadrele didactice de predare răspund de desfăşurarea activităţii pe perioada derulării orei de 

curs. Au obligaţia de a respectarea regulile cu privire la menţinerea distanţei între elevi, 

precum şi între elevi şi cadrul didactic. 

 Personalul nedidactic va supraveghea accesul în şcoală şi curtea şcolii, astfel încât să fie 

respectate măsurile cu privire la distanţarea între elevi. Personalul de îngrijire se ocupă de 

igienizarea spaţiilor din şcoală.  
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10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI 

 

Nr. 

anexă 

Denumire 

anexă 

 

Elaborator 

 

Aprobă 

 

Nr. exem- 

plare 

 

Loc 

arhivare 

 

Perioadă 

arhivare 

0 1 2 3 4 6 7 

1. Anexa 1  Lista 

sălilor şi a 

claselor 

     

2. Anexa 2. Măsuri 

de protecție la 

nivel individual 

     

3. Anexa 3  Sfaturi 

pentru părinți 

     

 

Anexa 1  Lista sălilor şi a claselor (repartizare săli de clasă – anul școlar 2020 – 2021) 

 

Anexa 2. Măsuri de protecţie la nivel individual. Mesaje importante: 

- Spălaţi-vă des pe mâini! 

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

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

- Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna! 

- Nu vă strângeţi în braţe!  

- Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!  

- Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul şcolii! 

 a) 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.  

b) 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); 
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 - Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal 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 

 

AŞA DA: 

- Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască 

- Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri 

- Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare 

- Pune masca cu partea colorată spre exterior 

- Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului 

- Acoperă nasul, gura şi bărbia 

- Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe lateralele feţei 

-  Evită să atingi masca 

- Scoate masca apucând-o de barete 

- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi 

- După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac 

 

AŞA NU: 

 

- Nu folosi o mască ruptă sau umedă 

- Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie 

- Nu purta o mască prea  largă 

- Nu atinge partea din faţă a măştii 

- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită 

reatingerea măştii 

- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane 

- Nu refolosi masca 

- Nu schimba masca cu altă persoană 

- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate.  

- Acoperiţi gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul 

în care se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată. 

- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind 

şerveţele/lavete/produce biocide/virucide. 

- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau 

dificultăţi la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală. 

- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji. 
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Anexa 3  Sfaturi pentru părinți 

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

împotriva infecţiei cu noul coronavirus; 

- 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; 

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

stării lui emoţionale; 

- 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; 

- 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; 

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

necesitatea purtării acesteia; 

- 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); 

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

computer, mouse etc.); 

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

- 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; 

- 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. 

- Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi      

netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-

contagioasă. 

 

 


