PROTOCOL DE TRIAJ
Triajul zilnic se efectuează de către părinte, ACASĂ prin măsurarea temperaturii corporale și
aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea elevului la
cursuri.
Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de
învățământ

Cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, și /
sau simptomatologie specifică infectării cu
SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație –
scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau
alte boli infecto-contagioase.

cei confirmaţi cu infecţie cu
SARS-CoV-2, aflaţi în perioada
de izolare la domiciliu *

cei care sunt declaraţi
contacţi directi cu o persoană
infectată cu SARS-CoV-2 și se
află în carantină*

cei care au fost testați și
asteaptă rezultatele sau
locuiesc cu o persoană care a
fost testată și care asteaptă
rezultatele*

* Elevii/personalul didactic pot continua activitatea
didactică în sistem online sau vor fi scutiţi medical
şi vor recupera ulterior.
Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului.

PROTOCOL CAZ
CONFIRMAT
ELEV
Personalul medical /Personalul desemnat din UÎ va întocmi și va comunica DSP lista
preşcolarilor/elevilor cu care cazul confirmat a interacţionat în mod frecvent. Ulterior,
DSP şi conducerea unităţii de învăţământ vor decide împreună măsurile care se
impun.
Contacții direcți vor fi carantinaţi 5 zile.
Preșcolarii/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.

CADRU
DIDACTIC/AUXILIAR/
NEDIDACTIC
Conducerea UÎ informează DSP care
decide împreună cu conducerea UÎ dacă
se impune suspendarea activităţilor
didactice la nivelul clasei/UÎ. Măsura
suspendării la nivelul UÎ este dispusă
prin hotărârea CJSU, la propunerea
conducerii UÎ, cu avizul ISJ şi DSP.

Elevii carantinaţi şi cei din clasele care au cursurile suspendate cu prezenţă fizică continuă procesul de învăţământ online.
TEST DE SALIVĂ
POZITIV
Elevul continuă activitatea didactică în regim online şi poate relua cursurile cu prezenţă fizică după prezentarea
rezultatului certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT - PCR, efectuat în ultimele 24 de ore.
Preșcolarul/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 prezență 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 vaccinați 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.

Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19 sau test efectuat din de salivă pozitiv

Anunțarea
cadrului
medical

Izolarea elevului
de restul clasei
(izolator)

Anunţarea părinţilor
sau a reprezentanţilor
legali

Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie sau unităţi sanitare
decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112

Unitatea de învăţământ raportează DSP cazurile cu rezultat pozitiv la testul efectuat din proba de salivă în vederea
asigurării testării lor prin test certificate antigen rapid sau PCR și păstrează evidenţa elevilor testaţi pozitiv la testul
rapid efectuat din proba de salivă.

SUSPENDAREA CURSURILOR CU PREZENȚĂ FIZICĂ
Condiții
La nivelul unei clase:
La apariția a 3 cazuri în 7 zile
consecutive
La nivelul școlii:
La data suspendării cursurilor pentru
50% din totalul claselor, se suspendă
activitatea cu prezenţa fizică la nivelul
întregii unităţi de învăţământ, pentru o
perioadă de 5 zile
La nivelul județului:
Rata de ocupare a paturilor
COVID din spitalul județean
depășește 75%

Cine decide
Măsură dispusă prin decizie a CA al UÎ,
(începând cu ziua următoare
confirmării celui de-al treilea caz)
Măsură dispusă prin hotărâre a CJSU, la
propunerea conducerii UÎ, cu avizul ISJ şi
DSP

CA al UÎ emite decizia privind
modalitatea de desfăşurare a cursurilor,
cu informarea ISJ

Când se reia activitatea
în format fizic:
După 5 zile

După 5 zile

Scăderea ratei de ocupare
sub 70%

Schimbarea modalităţii de desfăşurare a cursurilor se pune în aplicare începând cu ziua de luni a săptămânii
următoare îndeplinirii condiţiilor, astfel încât săptămâna de şcoală să nu fie fragmentată cu două scenarii diferite

Pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală:
• Preşcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare,
conform documentelor medicale, precum şi cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respective cei diagnosticaţi cu
boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli
imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni
cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor.
• Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform
documentelor medicale, precum şi cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli
respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli
imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni
cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, chiar dacă sunt
vaccinaţi cu schema completă.
• Preşcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecţiuni asociate cu imunodepresie
moderată sau severă (transplant, afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare
sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală, chiar dacă
sunt vaccinaţi cu schema completă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a părinţilor.

ORA DE EDUCAȚIE
FIZICĂ
Dacă rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este

mai mica de 2/1000

Orele de Educație fizică se
pot desfășura în sală, fără
mască

mai mare de
2/1000

Orele de Educație fizică se vor
desfășura doar în exterior,
fără mască

Pe tot parcursul activităţii elevii nu îşi vor atinge faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile
neigienizate;
La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena
mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;

INTERNATUL ȘCOLAR:
În fiecare cameră sunt cazați elevi din aceeași clasă.
Se va respecta un regim de izolare in camere, minimizând la maxim părăsirea acesteia;
Se vor evita, pe cât posibil, spaţiile comune, iar activităţile se vor desfășura în camera
proprie;
Se va purta mască în spațiile comune.
Elevii cazaţi în cămin trebuie să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în
mod regulat camerele.
Elevii vor elibera dulapul la sfârșitul fiecărei săptămâni pentru a se putea face o
dezinfectare temeinică a camerei; în caz contrar, obiectele de îmbrăcăminte și
încălțăminte vor fi puse în sac și preluate de părinte, cu semnătură.
CANTINA:
Este interzis elevilor să împartă și să atingă mâncarea sau băuturile celorlalți și să nu
folosească aceleași tacâmuri
Respectarea măsurilor de distanţare fizică de 1 m se aplică în orice context şi în orice
spaţiu, atât la masă, cât şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea felurilor de
mâncare etc.;
Fiecărei camere îi este repartizată o singură masă care va fi marcată cu numărul camerei.
Este interzis elevilor să-și schimbe locul.
Înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini;
Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă;

Dispunerea claselor – corpul B
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Măsuri pentru reducerea fluxului de elevi:
• Stabilirea pauzelor în mod eșalonat
Cadrele didactice supraveghează elevii în aceste intervale.
• Începerea cursurilor la ore diferite
• Elevii sunt primiți între 7:45 și 7:55 –seria 1 și 8:00 - 08:10 – seria 2.
• Cadrele didactice care încep cursurile la 8 vor coordona intrarea elevilor între 7:45 și
7:55
• Cadrele didactice care încep cursurile la 8:15 vor coordona intrarea elevilor între 8:00 și
8:10
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Circuit intrare-ieșire

Măsuri pentru reducerea fluxului de elevi:
•
•
•

Stabilirea unui circuit de intrare ieșire – Se intră pe intrarea profesorilor (A2), scara profesorilor, se iese pe scara
elevilor, ieșirea elevilor (A3)
Stabilirea pauzelor în mod eșalonat – 45-55 ( P1) și 00-10 (p2)
Începerea cursurilor la ore diferite - 8 (clasele care au pauza 45-55) și 8:10 (clasele care au pauza 00-10

Măsuri pentru reducerea fluxului de elevi în corpul A:
• Stabilirea unui circuit de intrare - ieșire – Se intră pe intrarea profesorilor (A2), scara
profesorilor, se iese pe scara elevilor, ieșirea elevilor (A3)
• Stabilirea pauzelor în mod eșalonat – 45-55 ( P1) și 00-10 (P2). Se interzice elevilor să
părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar. Excepție: elevii
majori care vor prezenta carnetul de note vizat.
Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru
menţinerea distanţării fizice.
În intervalul 55-00 elevii continuă învățarea în clase.
• Începerea cursurilor la ore diferite - 8 (clasele care au pauza 45-55) și 8:10 (clasele care
au pauza 00-10)
• Elevii sunt primiți între 7:40 și 7:55 –seria 1 și 7:55-08:10 – seria 2.
• Cadrele didactice care încep cursurile la 8 vor coordona intrarea elevilor între 7:45 și 7:55
• Cadrele didactice care încep cursurile la 8:10 vor coordona intrarea elevilor între 7:55 și 8:05

Circuite – Corpul
A

Scena
festivitate

Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice:
La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum şi la intrarea în fiecare clasă suntaşezate flacoane cu soluţie dezinfectantă
pentru mâini;
Uşile vor fi menţinute deschise, cât mai mult posibil, pentru a evita punctele de contact;

Organizarea sălilor de clasă:
- Este asigurată distanţarea fizică de minimum 1metru între elevi.
- Se aplică principiul «1 clasă de elevi = 1 sală», cu excepţia laboratoarelor şi atelierelor, sălilor de sport, pentru care se
aplică 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 şi la finalul zilei, precum şi păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este
posibil;
- elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanenţă în interior; se recomandă ferm
purtarea măştii de uz medical care să asigure acoperirea orificiilor nazale şi a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive
care înlocuiesc măştile

Organizarea grupurilor sanitare:
- este obligatorie asigurarea permanentă a substanţelor dezinfectante şi a prosoapelor din hârtie, de unică folosinţă; sunt
interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil;
- se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent, conform
planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unităţii.

Măsuri de protecţie la nivel individual
1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor
Atât elevii, cât şi personalul au obligaţia de a se spăla/de a-şi 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:
• elevii şi personalul vor purta mască în permanenţă în interior;
• se recomandă ferm purtarea măştii de uz medical care să asigure acoperirea orificiilor nazale şi a gurii;
• sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măştile
• schimbul măştii de protecţie utilizate între persoane este interzis

