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Informații utile pentru profesori
Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în contextul epidemiei
cu noul coronavirus sunt:
✓ protecția individual;
✓ protecția colectivă;
✓ combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a virusului și izolarea persoanelor
bolnave și contaminate.

Nu se vor prezenta la cursuri:
a) elevii confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
b) elevii care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în
carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
c) elevii care așteaptă să fie testați sau au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu o
persoană care a fost testată și care asteaptă rezultatele.
În situațiile prevăzute mai sus, dacă starea de sănătate le permite, elevii pot continua activitatea
didactică în sistem on-line sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.
Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei
afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație,
vărsături, fără a se limita la acestea) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță
de îndată responsabilul desemnat de către conducerea unității de învățământ.
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Măsuri de protecţie la nivel individual
1. Spălarea/dezinfectarea mâinilor
Atât elevii, cât şi personalul au obligația de a se spăla/de a-și dezinfecta mâinile:
a. imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
b. înainte de pauzele de masă;
c. înainte şi după utilizarea toaletei;
d. după tuse sau strănut;
e. ori de câte ori este necesar.
2. Purtarea măştii de protecţie
a. Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul colegiului şi va fi purtată în sălile de
clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin școală şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi
exterior;
b. Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din gimnazial şi liceal, va fi purtată în sălile de
clasă, în timpul deplasării prin școală şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi exterior;
c. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.
Organizarea accesului în unitatea de învăţământ
✓ Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a
limita punctele de contact.
✓ După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă;
✓ 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 colegiului. 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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Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice
Organizarea circuitelor în interiorul şcolii se face prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure
„trasee prestabilite” de intrare, de deplasare în interiorul colegiului şi de părăsire a acestuia, facilitând
păstrarea unei distanţe corespunzatoare între persoane.
La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate
dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini.
Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.
Organizarea sălilor de clasă
✓ Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minimum 1 metru între
elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de
minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maximă posibilă între
elevi.
✓ Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură
clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală”.
✓ 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 pauzelor minimum 10 minute, precum şi la finalul zilei.
✓ Se recomandă evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune între elevi.
Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență, în sălile de
clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin școală şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi exterior.
Organizarea curții şcolii
✓ Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul), astfel încât să se păstreze distanţarea fizică;
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✓ Spaţiile de recreere vor fi curăţate, igienizate cu jet de apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru
suprafeţe, zilnic.
Organizarea accesului în unitatea de învăţământ
✓ Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în colegiu de către persoane desemnate de
către conducerea școlii;
✓ Este recomandată intrarea prin mai multe căi 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 colegiu este
esenţială;
✓ Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita
punctele de contact;
✓ Conducerea poate stabili norme proprii cu privire la măsurarea temperaturii la intrarea în colegiu;
✓ După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă.
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 colegiului. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces
în colegiu, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.
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.
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Organizarea procesului de învăţământ și a activităților sportive
✓ Se vor evita aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze;
✓ Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât să se evite
formarea de grupuri de elevi din clase diferite;
✓ Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de
personal, pentru menținerea distanţării fizice;
✓ Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre
elevi;
✓ Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei
maxim posibile dintre elevi;
✓ Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă
personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);
✓ Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, dacă
condițiile meteorologice permit;
✓ Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun
efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente;
✓ Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu
îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
✓ La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă a
mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanti pe bază de alcool;
✓ Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;

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
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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
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.

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.
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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:
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 colegiul 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.
Profesorii aflați în situații de risc
Personalul didactic din cadrul colegiului aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu
diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice
în sistem on-line numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul
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curant. În acest caz, conducerea colegiului va adapta orarul școlar în mod corespunzător sau va
identifica alte soluții de derulare a cursurilor.

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 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.
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Organizarea cancelariei
Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:
✓ la intrarea în cancelarie;
✓ la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;
Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;
Personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia, persoana desemnată de unitatea de învățământ, va
efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru
implementarea normelor din prezentul document și va furniza informații privind: elemente generale despre
infecția SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea
simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică
necesare.
Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de conducerea
colegiului (director adjunct profesor Cătălina-Mihaela Tărcăoanu) 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 infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoțite sau nu de
creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare

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
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