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P .RIVIND IMPLEMENTAREA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE ŞI 
COMBATERE A INFECTĂRII CU SARS-COV-2 ŞI DE ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEZAR BOLLIAC 

A vând în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

- OMECTS nr. 5079/2016, privind ROFUIP cu modificările şi completările ulterioare;

- OMEC nr. 4220/2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a infectării cu

SARS-Co V-2 în unităţile de învăţământ;

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Reglementările referitoare la starea de urgenţă/alertă şi impunerea măsurilor de distanţare

socială

se elaborează prezenta procedură care reglementează implementarea acţiunilor de 
prevenire şi combatere a infectării cu sars-cov-2 şi de organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor în şcoala gimnazială cezar bolliac 

1. Lista persoanelor cărora se adresează procedura
Procedura se adresează:
- personalului unitatii: cadre didatice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic;

- elevi;
- vizitatori
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2. ScopuIProceduril
Stabilirea modalităţile de desfăşurare a activităţilor de pregătire a sesiunilor de 

examen, propriul circuit de intrare şi de ieşire a elevilor, a personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic şi vizitatorilor precum şi modul în care se va realiza 
igienizarea/dezinfecţia unităţii de învăţământ 

3. DESCRIEREA PROCEDURII

3.1. Măsuri igienico-sanitare

a) accesul în unitate se va face începând cu ora 8.00;
b) la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar,

nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească
37,3°C) de către un cadru medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga
durată a desfăşurării activităţilor;

c) cadrele medicale care realizează activităţile de triaj vor asigura activitatea prin
rotaţie pe baza unei planificări zilnice care va fi comunicată conducerii unităţii şi va
fi afişată la loc vizibil , la intrarea în unitate;

d) în situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic
prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, cadrul
medical informează pe loc personalul de pază şi nu i se va permite accesul în unitatea
de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea
diagnosticului şi conduitei de tratament;

e) spaţiile şcolii vor fi dezinfectate în mod regulat;

f) la intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de
protecţie ( covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru
mâini etc.);

g) unitatea de învăţământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant
pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent;

h) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală)
vor fi dezinfectate regulat cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod
obligatoriu între schimburi ( dacă este cazul) şi la finalizarea programului;

i) după igienizarea sălilor de clasă, acestea vor fi aerisite cel puţin 30 de minute;
j) colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător,

amenajate la ieşirea din unitatea de învăţământ;

3.2. Elevi 

a) participarea elevilor la activităţile de pregătire va fi decisă de părinţi după
evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora
(persoane care suferă de afecţiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de
ani) acestora şi va fi comunicată conducerii unităţii prin intermediul diriginţilor.
Aceştia, în baza opţiunilor părinţilor, vor întocmi un tabel care va fi transmis cu
cel târziu o săptămână înainte de începerea perioadei de pregătire.
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b) elevii care nu participă la activităţile de pregătire în forma „face to face„ vor
beneficia de o formă de pregătire alternativă ( online sau prin asigurarea de
resurse educaţionale). Profesorii de limba română şi de matematică vor asigura
desfăşurarea acestor activităţi;

c) accesul elevilor în şcoală se va realiza prin intrarea secundară a şcolii. Parcursul
prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un
traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;

d) la intrarea în unitatea de învăţământ fiecare elev va primi o mască de protectie
pe care va fi obligat să o poarte din acel moment şi până la părăsirea unităţii
într-un mod în care aceasta să îi acopere în totalitate nasul şi gura; îşi va
dezinfecta mâinile şi încălţămintea cu substanţe speciale existente la intrare;

e) elevii vor fi preluaţi şi însoţiţi de către un cadru didactic de la accesul în unitatea
de învăţământ până în sala de clasă şi apoi, după finalizarea activităţilor, vor fi
conduşi până la ieşire; ieşirea din şcoală a elevilor se va realiza prin ieşirea
destinată evacuării de urgenţă;

f) la sfărşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către
domiciliu.

g) în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii, administratorul de
patrimoniu va afişa mesaje de informare cu privire la normele igienico- sanitare
şi de prevenire a infectiării cu SARS-Co V-2, avizate de personalul medical;

h) intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă
şi alte încăperi, vor fi semnalizate corespunzător;

i) în sălile de clasă activităţile se vor desfăşura cu maximum 1 O elevi, situaţi la cca.
2 metri distanţă unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfăşurării
activităţilor din unitatea de învăţământ;

j) în perioada 2-12 iunie, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă va
fi de maxim 1 oră şi 30 minute, rară pauză. În cazul în care un elev solicită
utilizarea grupului sanitar, acesta va părăsi sala singur , se va deplasa în mod
obligatoriu doar pe traseele semnalizate corespunzător şi va reveni în cel mai scurt
timp în sala de clasă. Se interzice staţionarea elevilor pe culoar precum şi
utilizarea altui grup sanitar decât cel desemnat sălii în care se desfăşoară
activitatea

k) grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării
activităţilor;

1) cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu stricteţe a măsurilor de
distanţare fizică dintre elevi şi măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecţiei
cu SARS-CoV-2.
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3.3. Personalul şcolii 
a. accesul pesonalului şcolii se va face pe intrarea principală respectând măsurile de

distanţare socială. La intrarea în unitate şi la ieşirea din unitate personalul va primi
mască;

b. desfăşurarea activităţilor specifice încheierii anului şcolar se va realiza după un
program care va fi transmis tuturor cadrelor didactice de către compartimentul
secretariat prin orice mijloc de comunicare;

c. pe tot parcursul prezenţei în şcoală, cadrele didactice au obligaţia să respecte măsurile
de distanţare socială, să poarte mască într-un mod în care aceasta să îi acopere în
totalitate nasul şi gura;

d. în toate spaţiile administrative ( cabinete şi birouri) se recomandă limitarea numărului
de persoane la 3. Activităţile care necesită prezenţa simultană a unui număr mai mare
de trei persoane se vor desfăşura în alte spaţii care permit respectarea condiţiilor de
distanţare socială

3.4. Vizitatori 

a) Prezenţa vizitatorilor în şcoală va fi limitată şi va fi admisă doar cu respectarea strictă
a regulilor igienico-sanitare şi cu acordul conducerii şcolii. În acest scop, se va solicita
telefonic la secretariatul unităţii programarea vizitei. Fac excepţie cazurile de forţă
majoră şi situaţiile reglementate de alte dispoziţii.


