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SCOALA GIMNAZIALĂ VAMA BUZĂULUI SI ȘCOLILE STRUCTURI

Cadrul general
 La apariția într-o clasă din unitatea de învățământ a unui caz confirmat de

îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 se suspendă cursurile clasei respective
pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care în aceeași 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 își desfășoare cursurile, după o dezinfectare
prealabilă a sălii de clasă;
 La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în
clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile
școlare ale întregii unității de învățământ, pe o perioadă de 14 zile de la
data confirmării ultimului caz;
 Pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții direcți din cadrul
unității/instituției de învățământ ai cazurilor confirmate vor fi

GHIDUL
privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ
preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19

Purtarea obligatorie a măștii pentru elevii din învățământul
primar, gimnazial și liceal, precum și pentru întregul personal
al unității de învățământ, atât în timpul orelor de curs, cât și
în timpul recreației, igiena riguroasă a mâinilor, realizarea
curățeniei și dezinfecției în unitățile de învățământ, separarea
și limitarea contactului între elevi din clase diferite,
neparticiparea la cursuri a preșcolarilor/elevilor ce prezintă
febră sau simptome caracteristice pentru infecția cu SARSCoV-2 sunt măsuri esențiale de prevenție.

Purtarea măștii de protecție
 Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității
de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în
timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației
(atunci când se află în interior și exterior);
 Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul
primar, gimnazial și liceal și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul
deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației
(atunci când se află în interior și în exterior);
 Masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor;
 Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.

Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat
de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii
includ:
 Igiena riguroasă a mâinilor;
 Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de
învățământ;
 Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către
întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul și
exteriorul unității de învățământ;
 Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea
schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile.
 Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru
 În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra
același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă;
 Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei
sau a altor simptome specifice COVID-19 (tuse, dificultate în
respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt
membru al familiei;

Măsuri de protecție în unitățile de învățământ
preuniversitar, în contextul epidemiologic al infecției cu
SARS-CoV-2
 Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele
de contact. Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor
elevilor.
 Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci,
aceștia 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;
 Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin
deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul
recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;
 Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
 Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască
atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află
în interiorul unității de învățământ.

• Accesul oricăror persoane străine în școală (părinți, alți
însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor
excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii
unității de învățământ.
• Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către
cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării fizice;
• Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa,
nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de
celălalt);
• Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități
care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea,
structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi
dezinfectate;
• Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor
schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete,
instrumente de scris, jucării etc.).

Măsuri de protecție pentru elevi
 Spălați-vă des pe mâini!
 Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!
 Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!
 Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!
 Nu vă strângeți în brațe!
 Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!
 Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!
 Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toți elevii și personalul trebuie
să se spele/dezinfecteze pe mâini:
 imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de
clasă;
 înainte de pauza/pauzele de masă;
 înainte și după utilizarea toaletei;
 după tuse sau strănut;
 ori de câte ori este necesar.

Instruiri periodice ale elevilor:
• În prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi
instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor
de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2:
• Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu
apă și săpun;
• Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;
• Poartă corect masca de protecție.
• 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
• Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului
• Acoperă nasul, gura și bărbia
• Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele feței

 După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac
 Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca
 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 față a măștii
 Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce
necesită reatingerea măștii
 Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane
 Nu refolosi masca
 Nu schimba masca cu altă persoană
 Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate. Acoperiți
gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în
care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista
utilizată.
 Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind
șervețele/lavete/produce biocide/virucide.
 Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră,
tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.
 Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji.

Sfaturi utile pentru părinții:
 Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și
pe cei din jur împotriva infecției cu noul coronavirus;
 Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi
nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și
să evităm răspândirea infecției;
 Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre
orice modificări ale stării lui emoționale;
 Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și
vorbiți cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu
privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;
 Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la
școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei,
înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;
 Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și
explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia;

 nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție
la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării
etc. De exemplu, nu oferiți nimic de mâncat sau de băut întregii
grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii);
 Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale
copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);
 Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la
școală;
 În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse,
dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic
medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu
duceți copilul la școală;
 În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la
școală), luați-l imediat acasă și contactați telefonic medicul de
familie sau serviciile de urgență, după caz.
 Este nevoie ca părinții să conștientizeze cât este de importantă
izolarea la domiciliu și netrimiterea în colectivitate a copiilor cu
cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă.
 Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de
învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția
cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii.
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Părinții au obligația să anunțe unitatea de

învățământ cu privire la absența elevului în
următoarele situații:
• 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 și se află în
carantină.
Comunicarea se va realiza telefonic sau prin mijloace
electronice
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AN ȘCOLAR -

Măsuri pentru elevii aflați în grupele de risc

 Preșcolarii/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,
dizabilități,
tratament
imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul și
recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al
părinților.
 • Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face
parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la
instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o
evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei
respective și a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care
copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul
curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la
școală.

părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri.

Nu se vor
respectivă:

prezenta

la

cursuri

în

ziua

 cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC și/sau simptomatologie
specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli
infectocontagioase;
 cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de
izolare la domiciliu;
 cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată
cu
SARS-CoV-2,
aflați
în
perioada
de
carantină
la
domiciliu/carantină instituționalizată.
 Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de
sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în
baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și
pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de
curs.

Protocol de izolare a copiilor bolnavi
 Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul
orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de
exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau alte
simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree,
mialgii, stare generală modificată).

 Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va
fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat
până când va fi preluat și va părăsi unitatea de
învățământ însoțit.
 Vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și,
după caz, personalul cabinetului medical școlar;

Protocol de izolare a copiilor bolnavi


Nu
se
va
transporta
elevul
până
la
sosirea
părinților/reprezentanților legali 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,
viziera și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de
secunde;
 Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce
elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția
la alte persoane;
 Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată
de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea
diagnosticului.

