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Anexa 6 Decizia de suspendare/reluare a cursurilor școlare organizate în modalitatea „față în față“

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 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.
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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 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:
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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

