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Anexa 7.2.
Informații utile pentru părinți
Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în contextul
epidemiei cu noul coronavirus sunt:
✓ protecția individuală;
✓ protecția colectivă;
✓ combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a virusului și izolarea persoanelor bolnave
și contaminate.
Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât
revenirea în școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a
copiilor și să acționeze responsabil.
Sfaturi utile pentru părinții
1. Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală!
2. În cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, parintele se va prezenta imediat
la unitatea școlară pentru preluarea elevului şi va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de
urgenţă, după caz.
3. Discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu
virusul SARS-CoV2!
4. Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, să respecte
măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecţiei!
5. Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale!
6. Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum să respecte
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!
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7. Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării
acesteia!
8. Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele
de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.)! Nu oferiţi alimente sau băuturi
întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii!
9. Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse
etc.)!
10. 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!
11. Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în
unitatea de învățământ, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii!
12. Comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării
din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate!
Părinţii au obligaţia să anunţe 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;
• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.
Organizarea accesului în unitatea de învăţământ
Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane
desemnate de către conducerea unității de învăţământ.
Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinţi, alţi
însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea
conducerii unităţii de învăţământ. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și
dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.
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Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea
identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor
în colectivitate.
Accesul părinților/reprezentanților legali/persoanelor străine este permis doar în intervalul orar
1300 – 1500, cu obligația de a respecta toate măsurile de securitate sanitară pentru prevenirea și
combaterea infectării cu SARS-CoV-2.
Elevii aflați în situații de risc
Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice
severe, boli cardio-vasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli
imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte
afecțiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor,
pot fi scutiți de prezența fizică în școală.
Pentru acești elevi, conducerea colegiului asigură desfășurarea procesului educaţional on-line.
Conducerea colegiului răspunde de respectarea măsurilor de protecție şi de igienă recomandate tuturor
elevilor și are obligația de monitoriza elevii acre fac parte dintr-o grupă de risc. Elevii aflați în aceste situații,
precum şi părinţii acestora, pot fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa
măsurilor suplimentare necesare.
Elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare
medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant și cu
acordul părinților/reprezentantului legal. Pentru aceștia, conducerea colegiului va asigura desfășurarea
procesului educaţional în sistem on-line. Elevii cu dizabilităţi, care optează pentru participarea la cursuri, în
funcție de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii
specifice.

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 COVID19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în:
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a. Anunţarea imediată a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului
medical şcolar;
b. 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;
c. Dacă pe perioada izolării, elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie
curăţat şi 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 părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie,
serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va
apela serviciul de urgenţă 112;
e. Persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască şi 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 COV2 se face
cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;
g. După finalizarea perioadei de carantină/izolare, elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă
medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că
nu mai prezintă risc epidemiologic.

Suspendarea cursurilor
Se dispune în următoarele situații:
a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ
gimnazial, liceal, se efectuează ancheta epidemiologică și testarea contacților acestuia. Conducerea
colegiului va decide, în urma consultării DSP Neamț, dacă se impune carantinarea celor care fac parte
din aceeași clasă sau suspendarea cursurilor, după caz.
b) La apariția a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de
învățământ gimnazial, liceal, se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile.
Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii colegiului, după consultarea DSP Neamț, cu
aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților
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de învățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020,
cu modificările și completările ulterioare. DSP Neamț va efectua ancheta epidemiologică, va stabili
contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea colegiului dacă se
impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a
personalului didactic/nedidactic/auxiliar.
c) 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 care va informa DSP Neamț, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt
contacții direcți ai acestora și vor decide împreună cu conducerea colegiului dacă se impune
suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ. Măsura suspendării este dispusă
prin hotărârea CJSU Neamț, la propunerea conducerii unității de învățământ, cu avizul ISJ Neamț și
al DSP Neamț
d) În toate situațiile prevăzute anterior, procesul de învățământ continuă în sistem on-line.
e) Decizia de suspendare a activității didactice pentru unitățile de învățământ universitar care desfășoară
activitate didactică ce presupune prezența fizică a studenților se dispune prin hotărâre a senatului
universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu
avizul DSP Neamț.

Reluarea cursurilor
Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin
decizia conducerii colegiului, după consultarea DSP Neamț. Reluarea cursurilor care presupun prezența
fizică pentru unitatea de învățământ suspendată temporar se dispune prin hotărârea CJSU Neamț, la
propunerea conducerii colegiului, cu avizul ISJ Neamț și al DSP Neamț.
Alte dispoziții
Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al elevilor pe tot parcursul activităților școlare. În
cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie specifică infectării
cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există consimțământul informat și semnat
al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea
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testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul
cabinetelor medicale. Părintele/tutorele legal care dorește testarea copilului cu test antigen rapid în cadrul
cabinetului școlar va înmâna profesorului-diriginte consimțământul semnat (poate fi transmis și în format
electronic). 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 DSP Neamț în maximum 24 ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru
testare, în cazul existenței unor simptome specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea
școlară, acesta va lua legatura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori.
Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:
1) cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare, simptomatici, a căror simptomatologie de
boală debutează în timpul orelor de curs;
2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă), cât și cadre didactice/personal auxiliar
din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz.
Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală
minimum trei zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul,
adeverință pe care elevul o va preda letric sau transmite electronic dirigintelui. Adeverinţele vor fi
centralizate la nivelul cabinetului medical şcolar.
Extras din Ordinul comun al MEC, nr. 3235, și MS, nr. 93, din 4 februarie 2021, 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, publicat în MO,
partea I, nr. 122/5.02.2021

