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Notă: Acest document  conţine informaţii  care sunt proprietatea Școlii  Gimnaziale,  Comuna
Urecheni şi este destinat utilizării  exclusive pentru propriile cerinţe.  Utilizarea integrală sau
parţială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parţială sau integrală
în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc)
este interzisă fără acordul scris al Directorului Școlii Gimnaziale, Comuna Urecheni.

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR
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Ediţia 1 Procedura completă 14.09.2020
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4. SCOPUL

Scopul  prezentei  proceduri  este  de  a  stabili  modul  de  desfașurare  a
activităților didactice în unitatea școlară  şi responsabilităţile privind modalitatea de
desfășurare a activităților  luând in considerare urmatoarele aspecte:

- Desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în incinta unității
de învățământ  în condiții  de siguranță,  în  contextual  prevenirii  și  combaterii
infectării cu SARS CoV 2.

- Transpunerea în practică de către  toate categoriile  de personae cu acces în
unitatea de învățământ a regulilor igienico-sanitare, în contextual prevenirii și
combaterii infectării cu SARS CoV 2.

- Stabilirea  circuitelor  de  intrare  și  ieșire  a  elevilor,  a  personalului  didactic,
didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/
dezinfecția unității de învățământ.

5. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura  se  aplică  în  cadrul  Școlii  Gimnaziale,  Comuna  Urecheni,  pentru
desfășurarea activității didactice în anul școlar 2020-2021. Procedura este o procedură
operaţională care se aplică în activitatea Consiliului de Administraţie.
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5.1.Date de intrare
 cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii

ale  Directorului,  etc)  şi  cerinţe  reglementate  (standarde,  normative
aplicabile);

 procesele  care  se  desfăşoară  în  cadrul  Școlii  Gimnaziale,  Comuna
Urecheni;

 competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;
 resurse financiare alocate.

5.2.Date de ieşire
 Traseu de acces delimitat și semnalizat
 Indicatoare specifice montate
 Stocuri de materiale dezinfectante
 Sesiuni de instruire a personalului și a elevilor
 Orar adaptat

6. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ

1.1. Legea  educaţiei  naţionale  nr.1/  2011,  art.  83  (1)  cu  modificările  şi
completările ulterioare

1.2. Ordinul  MEC  nr.  5487/1494/  31.08.2020  pentru  aprobarea  măsurilor  de
organizare  a  activității  în  cadrulunităților/instituțiilor  de  învățământ  în
condiții  de  siguranță  epidemiologică  pentru  prevenirea  îmbolnăvirilor   cu
SARS CoV -2. 

1.3. ORDIN  nr.  4249/13  mai  2020  pentru  modificarea  şi  completarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,  aprobat  prin  Ordinul  ministrului  educaţiei  naţionale  şi
cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016

1.4. OMECTS nr. 5079/ 2016 privind aprobarea  Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu 
modificările şi completările ulterioare

1.5. Prevederile art. 10 alin (2), lit. b), art. 17 alin (2), art. 25  alin. (2) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările
și completările ulterioare

1.6. SR EN ISO 9001:2008 

1.7. SR EN ISO 19011:2011

1.8. SR ISO IWA 2:2009

1.9. Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale, Comuna Urecheni

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI

Nr
.
crt

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte 
termenul
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.
1.Control intern Ansamblul  politicilor  şi  procedurilor  concepute  şi

implementate de către managementul şi personalul entităţii
publice,  în  vederea  furnizării  unei  asigurări  rezonabile
pentru: atingerea obiectivelor entităţii  publice într-un mod
economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi
a  politicilor  şi  regulilor  managementului;  protejarea
persoanelor  bunurilor  şi  a  informaţiilor;  prevenirea  şi
depistarea  fraudelor  şi  greşelilor;  calitatea  acțiunilor
desfășurateşi  producerea  în  timp  util  deinformaţii  de
încredere, referitoare la segmentul de sănătate și securitate
a activităților din unitatea de învățământ şi de management
a situațiilor particulare

2.Asigurarea
calităţii

Parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea
încrederii că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite.

3. Proces Ansamblu  de  activităţi  corelate  sau  în  interacţiune  care
transformă elemente de intrare în elemente de ieşire.

4. Procedură/
regulament/
instrucţiune  de
lucru

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat
în  vederea  realizării  activităţii,  cu  privire  la  aspectul
procesual.

5.Ediţie a unei 
proceduri 
operaţionale

Forma iniţială  sau actualizată,  după caz,  a unei  proceduri
operaţionale, aprobată şi difuzată.

6.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.

7.Compartimentul Subdiviziune organizatorică formată prin gruparea, pe baza
unor  criterii  obiective,  a  unui  număr  raţional  de  posturi
aflate sub o autoritate unică, în cadrul careia se realizează,
în mod permanent, un ansamblu relativ omogen de sarcini,
necesitând  cunoştinţe  specializate  de  un  anumit  tip  şi
utilizarea unor metode şi tehnici adecvate.

Abreviere
a

Termenul abreviat

CA Consiliul de Administraţie
CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
CSCIM Comisia  pentru  monitorizarea,  coordonarea  şi  îndrumarea

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial
ISJ Inspectorat şcolar judeţean
MEC Ministerul Educației și Cercetării

8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
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Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice

a) 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 (săgeţi
). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel
încât să fie asigurată distanţarea fizică. La intrarea în şcoală,la intrarea în fiecare clasă
vor  fi aşezate dispensere 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. Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor
elevilor.

b) 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
între elevi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu
este posibilă;

 –  Stabilirea modurilor  de ocupare a sălii  de clasă  în funcţie de numărul  de elevi
(realizarea oglinzii 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/grupa
pe perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între preşcolarii/elevii din
grupe/clase diferite va fi evitat;

 • Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de
clasă unei  clase de elevi,  iar  profesorii  vor  schimba sala  de predare.  Principiul  de
urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă“

 • 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,  care  poate  să  fie  indicat  prin  marcaje
aplicate pe podea;

 •  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;
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 • Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune
strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;

 •  Elevii  şi  personalul  didactic/didactic  auxiliar/nedidactic  vor  purta  mască  atât  în
timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii
de învăţământ.

 •  Se  vor  stabili  locurile  în  care  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

c) Organizarea grupurilor sanitare

 •  Acolo  unde  este  posibil,  se  va  asigura  decalarea  pauzelor  încât  să  fie  limitat
numărul  de  persoane  prezente  în  grupurile  sanitare  şi  în  curtea  şcolii,  cu  scopul
respectării distanţării fizice;

 • 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; sunt
recomandate prosoapele de hârtie de unică folosinţă;

 • Se va verifica şi se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul
zilei, astfel încât să existe consumabile în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid,
hârtie igienică, prosoape de unică folosinţă etc.);

 • Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor
atinse în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie);

 • Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

d) Organizarea cancelariei 

• Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii: 

– la intrarea în cancelarie;

 – la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;

 • Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane;

 e) Organizarea curţii şcolii 

• Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze
distanţarea fizică;

 • Spaţiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jeturi
de  apă  şi  apoi  dezinfectate  cu  soluţii  avizate  pentru  suprafeţe,  zilnic  şi  înaintea
începerii cursurilor fiecărui ciclu de învăţământ;

 • Curtea şcolii  va fi măturată şi spălată zilnic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea
începerii cursurilor.

Organizarea accesului în unitatea de învăţământ 
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• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ
de către persoane desemnate din unitatea de învăţământ;

 • Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri,
marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţiere, bariere etc.);

 • Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau
de clădiri (etaj, aripă etc.);

 • Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de
elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a
persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;

 • Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.);

 •  Căile  de  acces  (de  tip  poartă,  uşă  sau  intrare  prevăzută  cu  turnichet)  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.

Organizarea programului şcolar 

a)  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.

 b) Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor 

• Intervalele aferente recreaţiilor vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare
clasă în parte, acolo unde este posibil;

 • Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;

 • Elevii  vor  fi supravegheaţi  pe toată  durata  pauzelor de către  cadrele didactice,
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);

 • Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici  activităţi  care implică
schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe
de contact nu pot fi dezinfectate;

•  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 mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei
obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).

 c) Organizarea activităţilor sportive
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 • 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 finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena
mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;

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

 d) Monitorizarea prezenţei:

 • La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 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.

Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învăţământ

Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor reprezintă componente esenţiale
în lupta împotriva răspândirii  virusului  și  se realizează după planul  de curăţenie şi
dezinfecţie.

Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi
şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2

a)  Personalul  medico-sanitar  sau,  în  absenţa  acestuia,  persoana  desemnată  de
unitatea de învăţământ, va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa
starea  de  sănătate  a  elevilor  şi  pentru  implementarea  normelor  din  prezentul
document şi  va furniza informaţii  privind: elemente generale despre infecţia SARS-
CoV2, 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.

b) 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: 

Tipuri de mesaje: 

• Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun;
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 • Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane; 

• Poartă corect masca de protecţie

Triajul zilnic:

Triajul  zilnic se efectuează  inițial  acasă,  de către  părinte, apoi  la școală de către
asistentul medical/profesorul de serviciu/învățătoarea sau educatoarea, ori profesorul
de la prima oră de curs a clasei, după caz, prin măsurarea temperaturii corporale şi
aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia se decide prezența sau nu a
preşcolarului/elevului la cursuri. 

Nu se vor prezenta la cursuri/ nu vor frecventa cursurile în ziua respectivă: 

– cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC 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. 

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

– când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus;

 –  dacă  unul  dintre  membrii  familiei  prezintă  simptome  de  infecţie  a  tractului
respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2;

 – cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător
cu secreţie nazală clară, ochi curgători/prurit);

 La prima ora de curs a zilei,  cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a
elevilor prin observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate
elevilor; 

  În cazul în care preşcolarii şi elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă
sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de
izolare;

-  Izolarea  imediată  a  elevului.  Elevul  va  purta  mască,  va  fi separat  de  restul
grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de
învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se
va deschide o fereastră pentru aerisire;

 -  Vor  fi anunţaţi  imediat  părinţii/reprezentanţii  legali  şi,  după  caz,  personalul
cabinetului medical şcolar; 

-  Dacă  pe  perioada  izolării  elevul  bolnav  foloseşte  grupul  sanitar,  acesta  trebuie
curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de
oricine altcineva

- Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul
de  familie,  farmacie,  serviciul  de  urgenţă  sau  spital,  decât  în  situaţia  în  care
simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112
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- Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi 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 infecţia la alte persoane; 

-   Elevul  va  reveni  la  şcoală  cu  adeverinţă  medicală,  eliberată  de  medicul
curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.

Criterii  de  suspendare  a  cursurilor  şcolare  în  unitatea  de  învăţământ  în
contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19

a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID19 într-o clasă din unitatea
de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale clasei respective pentru o perioadă
de 14 zile.  În  situaţia în  care în aceeaşi  sală de clasă 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. Se va face curăţenie, dezinfecţie şi  aerisire,
urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare normal cursurile;

 b) La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale
unităţii de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o
perioada de 14 zile de la data de debut al ultimului caz;

 c) În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice,
acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, care va informa
DSP Neamț despre eveniment. DSP Neamț va efectua ancheta epidemiologică şi va
analiza situaţia în unitatea de învăţământ împreună cu directorul unităţii, astfel:

Scenariul 1:  În cazul în care cadrul  didactic a predat numai la o singură clasă (de
exemplu, învăţător /profesor care a avut o singură oră) şi nu a venit în contact cu alte
cadre didactice din şcoală se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă; 

Scenariul 2:  În cazul în care cadrul  didactic a predat numai la o singură clasă (de
exemplu, învăţător /profesor care a avut o singură oră) şi a venit în contact cu alte
cadre didactice din şcoală, se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă şi vor fi
izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact. 

 Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi nu a venit în
contact cu alte cadre didactice din şcoală (de exemplu, profesor de sport) sau numărul
cadrelor didactice a fost mic  se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a
venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care
acesta a venit în contact.  

Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi a venit în
contact  cu  multe  cadre  didactice  se  vor  suspenda  cursurile  întregii  unităţi  de
învăţământ.

 • Personalul care efectuează curăţenia în unitatea de învăţământ 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:
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 – curăţenia şi aerisirea claselor; 

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

 • La reluarea cursurilor şcolare în unitatea de învăţământ, personalul medico-sanitar
care are în arondare unitatea de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros
pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri.

Promovarea procedurii
Prezenta  procedură  este  promovată  prin  mai  multe  modalități  pentru  asigurarea
accesului  tuturor  persoanelor  interesate.  Astfel  procedura  va  fi promovată  prin
urmatoarele modalități.

- Prezentare pe pagina web a şcolii  sau/ si a primariei/ afișare la sediul școlii
- Prezentare in cadrul ședințelor online sau face-to-face cu părintii și elevii 

9. RESPONSABILITĂŢI

9.1. Directorul
- elaborează procedura.

9.2. CA

     - optimizează și aprobă procedura

9.3. Dirigintii, directorul

    - promovează în rândul elevilor, părinților acestora, personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic conținutul procedurii.

9.3. Întregul personal al școlii , elevi și părinți
- aplică procedura.

10. ANEXE
 - orarul de desfășurare a activității didactice
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