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Informații utile pentru profesori, elevi și părinți 

 

 

 

• Începând cu data de 17 ianuarie 2022, în unitățile de învățământ preuniversitar, cursurile se 

desfăşoară cu prezență fizică în toate județele în care rata de ocupare la nivel județean paturilor de 

spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este de cel mult 75%. 

• În situația în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii 

pacienților infectați cu virusul SARS-Co V-2 este mai mare de 75%, în unitățile de învățământ 

preuniversitar cursurile se desfășoară în sistem on-line. 

• Reluarea cursurilor cu prezență fizică se face numai după ce rata de ocupare la nivel județean a 

paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 scade sub 70%. 

• DSP Neamț comunică pe site-ul propriu rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital 

destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, în fiecare săptămână, având ca 

zi de referință ziua de joi. Sursa datelor referitoare la rata de ocupare a paturilor este platforma 

«Alerte MS». 

• Consiliul de administrație al CNCH emite decizia privind modalitatea de desfășurare a cursurilor, cu 

informarea ISJ Neamț. Schimbarea modalității de desfășurare a cursurilor se realizează astfel încât 

săptămâna de școală să nu fie fragmentată cu două scenarii diferite. 

• Trecerea de la scenariul on-line la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia Consiliului de 

administrație al CNCH, cu informarea ISJ Neamț. Deciziile se pun în aplicare începând cu ziua de 

luni a săptămânii următoare. 

 



Organizarea cursurilor 

 

• La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile 

consecutive la nivelul unei clase, cursurile cu prezență fizică la nivelul clasei respective se suspendă 

pentru o perioadă de 5 zile începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Măsura 

suspendării la nivelul clasei este dispusă prin decizie a Consiliului de administrație al unității de 

învățământ. 

• La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul claselor, se suspendă activitatea cu 

prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioadă de 5 zile. Măsura 

suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărâre a CJSU Neamț, la propunerea 

conducerii unității de învățământ, cu avizul ISJ Neamț și al DSP Neamț. 

• Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) - cel mult 2 cazuri/clasă - din rândul acestora au 

interacționat în mod frecvent, vor fi carantinați timp de 5 zile.  Elevii aflați în perioada de 90 de 

zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2 nu sunt 

considerați suspecți de a fi infectați sau purtători ai unui agent înalt patogen și nu li se aplică 

măsura de carantină. 

• Personalul desemnat din unitatea de învățământ preuniversitar va întocmi lista elevilor cu care 

cazul/cazurile confirmat(e) din rândul elevilor au interacționat în mod frecvent, listă pe care o va 

comunica DSP Neamț. Ulterior, DSP Neamț și conducerea unității de învățământ vor decide împreună 

măsurile care se impun. 

• La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-Co V-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, DSP Neamț va stabili care sunt 

contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune 

suspendarea activităților didactice la nivelul clasei sau unității de învățământ. Măsura suspendării la 

nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU Neamț, la propunerea conducerii 

unității de învățământ, cu avizul ISJ Neamț și al DSP Neamț. 

• Elevii carantinați și cei din clasele sau unitățile de învățământ preuniversitar care au cursurile 

suspendate cu prezentă fizică continuă procesul de învățământ în sistem on-line. 

• Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau NAAT/RT- 

PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezentă fizică după 7 zile pentru cei care 

nu sunt vaccinați cu schemă completă, și pentru cei trecuți prin boală de mai mult de 90 de zile, 

respectiv după 5 zile pentru cei care sunt sau trecuți prin boală în perioada ultimelor  90 de zile, 

de la data rezultatului pozitiv obținut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de 

salivă. 



Organizarea sălilor de clasă 

 

• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea 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 distanta maximum posibilă 

între elevi. 

• Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o 

singură clasă de elevi. Principiul de urmat este «1 clasă de elevi - 1 sală», cu excepția laboratoarelor 

și atelierelor, sălilor de sport, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă. 

• Este interzis schimbul de obiecte personale. 

• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 

minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum și 

păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil. 

• Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență în 

interior; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical care să asigure acoperirea 

orificiilor nazale și a gurii. Sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile. 

• Purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta unității de învățământ cu respectarea 

prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne privind instituirea 

obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a 

mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. 

• Unitatea de învățământ raportează DSP Neamț cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen 

noninvaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurării testării lor prin test certificat antigen 

rapid sau NAAT/RT-PCR. 

 

Elevii aflați în situații de risc 

 

1. Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, 

conform documentelor medicale, precum și cei 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 la şcoală. 

 

2. Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, 

conform documentelor medicale, precum şi cei care lac 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 şi recomandările specifice 

ale medicului curant şi cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică la școală, chiar dacă 

sunt vaccinați cu schema completă. 

 

Extrase din: 

• Ordinul comun al Ministerului Educației (nr. 3.076/1.02.2022) și Ministerului Sănătății (nr. 

212/1.02.2022) privind modificarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, 

interimar, nr. 5.338/2.015/2021 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; 

• Ordinul comun al Ministerului Educației (nr. 3.030/14.01.2022) și Ministerului Sănătății (nr. 

82/13.01.2022) privind modificarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, 

interimar, nr. 5.338/2.015/2021 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. 

 

 

 


