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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

-- REZUMAT-

Scenariul de funcționare a unităților de învățământ pe parcursul anului școlar se va actualiza săptămânal,
cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de situația privind evoluția epidemiologică publicată pe site-ul DSP.



Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a
cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul
localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum
urmează:

SCENARIUL
1

Participarea zilnică cu prezență fizică a elevilor în
unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea
tuturor normelor de protecție

SCENARIUL
2

Participarea zilnică, în sistem on-line, a tuturor
elevilor din clasele: a V-a – a XII-a

Clasele
a V-a, a VI-a

Clasele
a VII-a –
a XII-a

Educație fizică și
sport

Ore remediale





Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
localitate mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori
Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori până la
instituirea stării de carantină la nivelul localității

R.I. ≤ 6 ‰ locuitori
Participarea zilnică
cu prezență fizică

R.I. > 6 ‰ locuitori
Activitățile cu
prezență fizică se
suspendă.
Activitate didactică
on-line

Carantină locală
Activitățile cu prezență
fizică se suspendă.
Activitate didactică online

Participarea zilnică
cu prezență fizică

Activitățile cu
prezență fizică se
suspendă.
Activitate didactică
on-line

Activitățile cu prezență
fizică se suspendă.
Activitate didactică online

R.I. ≤ 2 ‰ locuitori
- masca nu este
obligatorie
R.I. > 2 ‰ locuitori
– purtarea măștii în
interior, fără
obligativitatea
purtării măștii în
exterior
Participarea cu
prezență fizică

La apariția primului caz
Activitățile cu prezență fizică se suspendă.
Activitatea didactică a elevilor continuă online.
Elevii testați negativ în ziua a 8-a revin cu prezență fizică; cei
testați pozitiv sau care refuză testarea revin cu
prezență fizică după ziua a 14-a.
Activitățile cu prezență fizică continuă pentru elevii vaccinați
împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și pentru
elevii care au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în
ultimele 180 de zile, dar nu mai devreme de ultimele 14 zile.
Activitatea didactică a celorlalți elevi continuă online; dacă
sunt testați negativ în ziua a 8-a revin cu prezență fizică; cei
testați pozitiv sau care refuză testarea revin cu prezență fizică
după ziua a 14-a.

Activitățile cu
prezență fizică se
suspendă.
Activitate didactică
on-line

Se suspendă.

Se aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.

Se suspendă.

Se suspendă.

Se aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.

Elevii și personalul didactic/nedidactic și personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învățământ au
obligația să poarte mască de protecție în permanență în incinta unității de învățământ, cu excepția situațiilor în care
procesul specific de predare impune un contact vizual complet, caz în care vor putea folosi viziere.
Se recomandă ca masca de protecție să fie de uz medical, însă se admit măști de tip textil care să asigure
acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu
excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special;
Sunt permise festivitățile de deschidere a anului școlar organizate doar în exterior, cu purtarea obligatorie a măștii
de protecție și fără ca durata acestora să depășească 1,5 ore.

I. ELEVII CARE POT SOLICITA PARTICIPAREA LA ORE ÎN SISTEM ON-LINE:
a) Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu
boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli
imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni
cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de
prezența fizică în școală.
b) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu afecțiuni
asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor,
imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul și recomandările
specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă
sunt vaccinați cu schema completă.
c) Elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc pot fi scutiți de prezența fizică în
școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.


Pentru elevii menționați în situațiile de mai sus, conducerile unităților de învățământ vor identifica, după
caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional, inclusiv online și vor monitoriza fiecare caz în
parte.

II. SUSPENDAREA CURSURILOR
 Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ se dispune, la propunerea consiliului de
administrație al unității de învățământ, pentru o perioadă de 14 zile la apariția unui caz confirmat de
îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de elevi.
 La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul personalului unității de învățământ,
DSP împreună cu conducerea unității de învățământ hotărăște dacă se impune suspendarea activităților
didactice la nivelul clasei sau unității de învățământ.
III. RELUAREA CURSURILOR
 Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin decizia
conducerii unității de învățământ după consultarea și avizul DSP și ISJ, prin hotărârea comitetului județean
pentru situații de urgență (CJSU).
IV. ANUNȚAREA CAZURILOR DE IMBOLNĂVIRE CU VIRUSUL SARS-CoV-2
 Personalul unității de învățământ, părinții/aparținătorii legali ai elevului confirmat pozitiv au obligația să
informeze unitatea de îmvățământ și cabinetul medical din cadrul acesteia despre existența cazului
confirmat pozitiv, în vederea întreprinderii măsurilor necesare.
 La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice
auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ, în vederea
întreprinderii măsurilor necesare.
V. NU SE VOR PREZENTA LA CURSURI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/
carantină instituționalizată;
c) cei care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată
și care așteaptă rezultatele.
d) cei care au fost declarați contacți direcți ai unor cazuri confirmate și care nu au simptome, în situația în care
refuză testarea


În situațiile prevăzute mai sus, dacă starea de sănătate le permite, elevii/personalul didactic pot continua
activitatea didactică în sistem on-line sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.

VI. RESPONSABIL CU ATRIBUȚII DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR DE PREVENIRE A
INFECȚIEI CU SARS-CoV-2
 Conducerile unităților de învățământ desemnează un responsabil, dintre angajații proprii, cu atribuții de
coordonare a activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2. Persoana desemnată va fi în permanent
legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene, DSP, precum și ai
autorităților administrației publice locale.
VII. INSTRUIREA PERSONALULUI ȘI COMUNICAREA PERMANENTĂ DE INFORMAȚII
pentru elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2
1. Personalul medico-sanitar va efectua instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic
pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru implementarea normelor din prezentul ordin și va furniza
informații privind: elemente generale despre infecția cu SARS-CoV-2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe
mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor, măsurile de
distanțare fizică necesare.
2. Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de
curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, vărsături), însoțite sau nu de creșteri
de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.
3. Vor fi efectuate instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin o dată pe săptămână elevii vor fi
instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARSCoV-2.
VIII. COMUNICAREA DE INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI
 Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în
școală să se facă în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să
acționeze responsabil.
 Sfaturi utile pentru părinți:
1. evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, părintele se va prezenta imediat la
unitatea școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de
urgență, după caz;
3. discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu virusul
SARS-CoV-2;
4. explicați copilului că, deși școala se redeschide, trebuie să respecte strict măsurile de prevenire pentru evitarea
răspândirii infecției;
5. acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;
6. învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum să respecte 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;
7. învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protective și explicați-i importanța și necesitatea purtării
acesteia;
8. sfătuiți-vă copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de
folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).
Nu oferiți alimente sau băuturi întregii clase la aniversări sau cu alte ocazii;
9. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);
10. 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;
11. părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor putea însoți copiii în unitatea de
învățământ, cu excepția ceremoniilor de deschidere a anului școlar sau a cazurilor speciale pentru care există
aprobarea conducerii școlii;
12. comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp
a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

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.
IX. PROTOCOL DE IZOLARE A COPIILOR CU SIMPTOME SPECIFICE COVID - 19
 Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19
(febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în:
1) Anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a personalului cabinetului medical școlar;
2) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul clasei și va fi supravegheat până când
va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit.
3) Dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și
dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană;
d) Nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/ reprezentanților legali la medicul de familie sau unități
sanitare decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;
e) Persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de
secunde;
f) Igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substanțe
dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane;
g) Elevul va reveni la unitatea de învățământ doar cu adeverință medicală eliberată de medical curant/medicul de
familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.
X. ALTE DISPOZIȚII
 În cazul în care 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 consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul
de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea
fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit
vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal.
 Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate
către direcția de sănătate publică județeană în maximum 24 de ore.
 Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome
specific, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori; revenirea în
colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile.

