
 

Page | 1  
 

 

MĂSURI de protecție sanitară aplicabile la nivelul școlii 

 

 

Măsuri ce vizează protecția individuală: 

 igiena riguroasă a mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool (înainte și după folosirea toaletei/ intrarea în școală/ sala de 

clasă; la începerea și la finalul orelor de sport; după tuse sau strănut/ ori de câte ori este necesar); elevii nu își ating fața, gura, 

ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 

 purtarea măștii de protecție pe toată perioada prezenței în spațiul școlar; 

 limitarea contactului cu elevi din clase diferite; 

 lipsa intercațiunii fizice (nu se vor atinge/ nu se vor apropia unul de altul); 

 păstrarea distanțării sociale de minimum 1 metru; 

 păstrarea aceluiași loc în bancă; 

 izolarea la domiciliu, în cazul apariției febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultăți în respirație, 

pierderea gustului și a mirosului) în cazul său ori la un alt membru al familiei.  

 

Măsuri ce vizează protecția colectivă:  

 dezinfecția tuturor spațiilor școlare cu firmă specializată/autorizată, cu soluții speciale pentru COVID-19 (anterior debutului de 

an școlar); 

 organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice; 

 asigurarea  de materiale de curățenie, igienă și dezinfecție, astfel încât să existe permanent  un stoc pentru o perioadă de cel puțin 

o lună; 

 impunerea măsurilor de distanțare socială; purtarea măștii de protecție pentru elevi și pentru întregul personal al școlii; 

 trasee prestabilite pentru deplasare elevi/ profesori; 

 restricționarea accesului în școală pentru externi;  

 triaj efectuat de cadre medicale calificate; 
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 măsuri sporite de igienă (spălarea/ dezinfectarea  coridoarelor, a grupurilor sanitare; curățarea suprafețelor atinse frecvent cu 

mâna – clanță, bănci –, folosind agenți de curățare/ dezinfectanți pe bază de substanțe alcoolice); 

 igiena eficientă a mâinilor (cu soluții antimicrobiene, în special pe bază de alcool); 

 instruirea personalului, comunicarea de informații către elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV- 2; 

 informarea elevilor cu privire la traseele de circulație pe coridoare/ în curte/ în interiorul clasei și a modului de organizare în sala 

de clasă; 

 informarea şi educarea elevilor cu privire la necesitatea aplicării măsurilor de igienă în şcoală şi în afara acesteia;  

 recipienți speciali pentru colectarea măștilor; 

 la intrare, șteregătoare pentru picioare îmbibate cu dezinfectant; 

 în cazul apariției cazurilor de îmbolnăvire, închiderea temporară, pentru 14 zile a clasei/ unității de învățământ, prin decizia 

CJSU și desfășurarea cursurilor în regim exclusiv online. 

 

 

Intrarea și ieșirea în/ din spațiul școlar Se va face la eșalonat, la intervale orare distincte și pe căi de acces diferite (porțile laterale), 

în funcție de aripa clădirii în care se află clasa elevului; se pun la dispoziție  circuite distincte 

în interiorul școlii (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.  

Căile de acces vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor (pentru a limita punctele 

de contact). 

Din rațiuni  de siguranță medicală, pe toată perioada stării de alertă, este interzisă părăsirea 

perimetrului unității de învățământ de către elevii majori în timpul programului școlar, 

exceptând cazurile speciale, bine motivate, în baza unei învoiri din partea  profesorului-

diriginte/ profesorului de serviciu. 

Pași de urmat pentru elevi:  respectă intervalul orar fixat pentru sosirea la școală; 

 la sosire, își dezinfectează mâinile și talpa încălțămintei; 
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 nu se opresc pe traseu; merg direct în sălile de clasă, urmând traseele prestabilite; 

 ocupă, în bănci, locul prestabilit. 

Triajul la intrarea în spațiul școlar Se impune verificarea stării de sănătate a copiilor; va fi realizat de cadre medicale de 

specialitate (medicul/ asistentul școlii). 

 

Semne și simptome COVID-19 Părinții nu permit sub nicio formă venirea la școală a copiilor care prezintă semne / simptome 

COVID-19. Aceste simptome sunt: 

 debutul brusc al febrei, tusei și/ sau a dificultăților respirației; 

 dureri de cap; 

 oboseală; 

 frisoane; 

 dureri musculare; 

 dureri de gât,  nas care curge; 

 strănut; 

 diaree; 

 pierderea apetitului etc. 

Distanțarea socială (1 m) Obligatorie atât în timpul pauzelor, cât și în timpul activităților desfășurate în sala de clasă. 

Purtarea măștii Obligatorie pentru elevi și pentru întregul personal al unității pe toată perioada programului 

(la ore și în pauze). 

Unitatea de învățământ nu dispune de resursele financiare necesare pentru a asigura măști 

de protecție pentru personalul unității și elevi. La peste 1000 de persoane în unitate, costurile 

ajung la mai bine de  20.000 lei/lună (dacă se utilizeaza 1 singură mască de 

protecție/zi/persoană cu un cost de 1 leu/mască). Resursele financiare ale unității nu pot 

suporta astfel de cheltuieli. 

În aceste condiții, unitatea de învățământ va asigura un stoc de rezervă pentru situații 

neprevăzute (dacă unii elevii rămân fără mască sau provin din familii cu situație financiară 

precară și nu își pot permite achiziționarea unei măști). 

Schimbul de măști este strict interzis. 

Elevii din grupele de risc Elevilor care suferă de boli cronice și care se supun unui regim alimentar specific/ riguros; 

copiilor diabetici care prezintă o stare de rău caracteristică bolii; copiilor care pot ajunge la 
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scăderi ale glicemiei sub valorile normale; oricăror elevi care din motive întemeiate solicită 

acest lucru,  li se va permite să bea apă, să mănânce, să meargă la toaletă ori de câte ori 

aceștia simt nevoia, chiar și în timpul orelor. 

Folosirea grupurilor sanitare  se va face în timpul pauzelor de 10 minute, dar mai ales ori de câte ori e necesar, în 

timpul orelor, pentru evitarea aglomerării în interiorul grupurilor sanitare prin 

limitarea numărului de elevi; 

 în grupurile sanitare, se pun la dispoziție: apă, săpun lichid, prosoape de hârtie de 

unică folosință, hârtie igienică (se va verifica și completa necesarul de câte ori este 

nevoie); 

 grupurile sanitare se curăță/ dezinfectează zilnic; 

 se dezinfectează regulat suprafețele atinse în mod frecvent;  

 se vor afișa materiale de informare privind igiena corectă. 

Consumul produselor alimentare  

 

Se va realiza cu precauție. Elevii nu vor consuma în comun mâncare/ apă. Nu vor bea din 

același pahar sau din aceeași sticlă de apă.  

 

Utilizarea obiectelor de folosință 

personală 

Elevii  nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane mobile, tablete, 

instrumente de scris etc.) 

Operațiuni realizate pentru dezinfectarea 

spațiilor școlare 
 colectarea deșeurilor; 

 măturarea pardoselii; 

 spălarea pardoselii; 

 dezinfecția pardoselii; 

 ștergerea și dezinfectarea băncilor; 

 ștergerea și dezinfectarea pervazurilor; 

 dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor de haine, întrerupătoarelor  

de lumină; catedrei, obiectelor de uz didactic comun 

 calculatoare, tastatură, mous, laptop, tablete. Tastarura calculatorului poate fi 

acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează după fiecare utilizator. 
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Protocolul de izolare a elevilor care 

prezintă simptomatologie SARS-C-oV 2 

în timpul orelor de curs 

 Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei / 

clasei/ colegilor de cameră și va fi supravegheat video până când va fi preluat și va 

părăsi unitatea școlară însoțit; 

 Dacă, pe perioada izolării, elevul simptomatic folosește grupul sanitar, acesta 

trebuie curățat și dezinfectat folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi 

folosit de oricine altcineva; 

 Nu se va transporta elevul până la sosirea aparținătorului la medicul de familie, 

farmacie, 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; 

 Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a 

reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane; 

Revenirea în colectivitate a copiilor care 

au avut probleme de sănătate și au 

absentat de la școală  

Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/medicul de 

familie, cu precizarea diagnosticului. Aceasta va   fi predată de către elev dirigintelui 

clasei/ cadrului didactic – la prima oră de curs. Adeverințele se centralizează la nivelul 

cabinetului medical școlar.  

Prezența persoanelor terțiare (părinți/ 

externi) în spațiul școlar  

Interzisă, în afara cazurilor excepționale, situație în care se impune aprobarea conducerii 

școlii.  

 

 

 


