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V. Comunicarea de instrucțiuni/informații pentru părinți
11. Părinții/aparținătorii nu au acces în curtea unității de învățământ și nu pot
însoți copiii în unitatea de învățământ, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există
aprobarea conducerii școlii;
12. Părinții comunică în mod constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace
electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor
de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.
Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în
următoarele situații:
- 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 și se află în
carantină.
4. 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 COVID-19 (febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală
modificată) și constă în:
a) anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a personalului
cabinetului medical școlar;
b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul
grupei/clasei și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ
însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe;
c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar,
acesta trebuie curățat și 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 părinților/reprezentanților legali la medicul
de familie, serviciul de urgență sau spital decât în situația în care simptomele/semnele sunt
severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;
e) persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și 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 SARSCoV-2 se face cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecția
la alte persoane;
Art. 12. — (2) Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de
învățământ:
a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se
află în carantină la domiciliu/carantină instituționalizată; c) cei care așteaptă să fie testați sau
au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată și care așteaptă
rezultatele.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), dacă starea de sănătate le permite,
elevii/studenții/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem online sau
vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.
VII. Alte dispoziții:
a) în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă
simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul
în care există un consimțământ 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. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul
unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului
București, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul
pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, acesta va lua legătura cu
medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori.
b) revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au
absentat de la școală minimum 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe
medicale care să precizeze diagnosticul, adeverință pe care elevul o va preda în format
hârtie sau o va transmite electronic dirigintelui/învățătorului. Adeverințele vor fi
centralizate la nivelul cabinetului medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în
cazul în care școala nu beneficiază de cabinet medical.
Art. 9. — (1) Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ

preuniversitar/conexe se dispune în următoarele situații:
a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o
grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se
suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care
în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru
clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii

din schimbul următor să își desfășoare cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare
a sălii de clasă.
b) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o
clasă de învățământ gimnazial se efectuează ancheta epidemiologică și testarea contacților
acestuia. Conducerea unității de învățământ va decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă
se impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă sau suspendarea cursurilor, după
caz.
c) La apariția a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2
într-o clasă de învățământ gimnazial se suspendă cursurile clasei respective pentru o
perioadă de 14 zile. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se
vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul
SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile după
finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă.
Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/instituției
conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB, 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. (2) DSPJ/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili
contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de
învățământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat
cursurile, inclusiv a personalului didactic/ nedidactic/auxiliar.

3. Organizarea procesului de învățământ și a activităților sportive:
— organizarea programului școlar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la
intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze;
— în situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi se va asigura
un interval de minimum 1 oră între acestea;
— intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eșalonat, astfel încât timpul de
suprapunere al acestora să fie minim;
— organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât
să se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheați pe toată
durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea
distanțării fizice. Orice activități care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu
respectarea distanței dintre elevi;
— jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu
respectarea distanței maxim posibile dintre elevi;
— elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi și nu vor schimba între ei
obiecte de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);

— se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, de preferat în
aer liber, dacă condițiile meteorologice permit;
— orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive
care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și a
unei aerisiri permanente;
— pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul
activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
— la începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte
normele de igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanți pe bază de alcool;
— se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de
elevi;
III. Măsuri de protecție la nivel individual
1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor
Atât elevii, cât și personalul au obligația de a se spăla/de a-și dezinfecta mâinile:
a) imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
b) înainte de pauzele de masă;
c) înainte și după utilizarea toaletei;
d) după tuse sau strănut;
e) ori de câte ori este necesar.
2. Purtarea măștii de protecție:
a) masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi
purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și
în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior;
b) masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal
și pentru studenți și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unității de
învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior;

Sfaturi utile pentru părinți:
1. evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, părintele se va
prezenta imediat la unitatea școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta
telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz;

3. discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva
infecției cu virusul SARS-CoV-2;
4. explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte și
că trebuie să respecte măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecției;
5. acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării
lui emoționale;
6. învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum să
respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;
învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă,
înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;
7. învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și
necesitatea purtării acesteia;
8. sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi și să nu schimbe cu alți elevi
obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiți
alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii.
9. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă,
computer, mouse etc.);
10. în situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație),
diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și
nu duceți copilul la școală.

