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Măsuri de protecție în contextul epidemiei de Covid – 19 
 

Organizarea procesului de învăţământ  
 
a) Organizarea programului şcolar: pauzele de recreere sunt programate la intervale orare diferite în mod eşalonat 
astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze (elevii din sălile P1-P4, CDI, I1-I4, I8-I11 primele 10 
minute din oră, elevii din sălile S1, S2, P5-P9, II2, I5-I7, I10-I15 ultimele 10 minute din oră). 
 
b) Stabilirea circuitelor funcționale 
Intrarea elevilor în şcoală se va face din strada Prundului: 

 pentru sălile P.1, P.2, P.3, II.1, II.2, I.1, I.2, I.3, I.4, S.1, S.2, S.3, intrarea se va face pe uşa de lângă sala de Sport a 
clădirii vechi 

 pentru sălile P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, intrarea se va face pe uşa din faţa sălii P.4 
 pentru sălile I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, intrarea se va face pe uşa de acces în corpul nou de lăngă sala de Sport. 

 Ieşirea elevilor: 
 pentru sălile P.1, P.2, P.3, P.4, II.1, II.2, I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, S.1, S.2, S.3 ieşirea se va face pe uşa din corpul vechi din 

faţa sălii P.4 
 pentru sălile P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, ieşirea se va face pe uşa din corpul vechi de lângă Minisat 
 pentru sălile I.6, I.7, I.8 , I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, ieşirea se va face pe uşa de la corpul nou, de lângă 

Minisat  
 
c) Organizarea sălilor de clasă 
• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele: 
– Eliminarea mobilierului care nu este necesar; 
– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare 
transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă; 
– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei); 
– Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; 
– Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. 
• Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații 
justificate. Contactul între elevii din grupe/clase diferite va fi evitat; 
• Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii 
vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă“; 
• Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată 
perioada cursurilor; 
• Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 
• Este interzis schimbul de obiecte personale; 
• Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul 
clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea; 
• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în 
timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei; 
• Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din 
clasa de bază în laboratoare; 
• Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul 
recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ. 
• Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de 
gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior. 
 
d) Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor 
- Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite; 
- Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanţării fizice; 
- Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile şi nu vor sta aproape 
unul de celălalt); 
- Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de 
asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi dezinfectate; 
- Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanţiere 
etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 
- Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
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- Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, 
tablete, instrumente de scris, jucării etc.). 
 
e) Organizarea activităţilor sportive 
- Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber; 
- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); 
în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 
- Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu 
asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care portul măştii nu este indicat; 
- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă 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; 
- Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi; 
- Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi al cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu 
prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii. 
 
f) Monitorizarea prezenţei: 
- La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vor monitoriza absenţele elevilor şi ale personalului.  
- De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observaţie atentă şi 
întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor; 
- Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial 
infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, 
contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ. 
Direcţiile de sănătate publică vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de absenţe ale elevilor şi/sau 
personalului, cauzate de boli respiratorii. 
 

Organizarea cancelariei  
Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii:  
- la intrarea în cancelarie;  
- la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun; 
Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane. 
 

Măsuri de protecţie la nivel individual 
  Spălarea/Dezinfectarea mâinilor:  
Toţi elevii şi personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: 
- imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă; 
- înainte de pauza/pauzele de masă;  
- înainte şi după utilizarea toaletei;  
- după tuse sau strănut; 
- ori de câte ori este necesar. 
 
Purtarea măştii de protecţie 
- Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în 
cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ şi în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi exterior); 
- Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 

 
Protocol de izolare a copiilor bolnavi 
 Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, 
dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată). 
- Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi 
preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se va 
deschide o fereastră pentru aerisire; 
- Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul cabinetului medical şcolar; 
- Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de 
curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; 
- Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie, farmacie, serviciul de 
urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 
- Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde; 
- Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la 
alte persoane; 
- Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea 
diagnosticului. 
 
 
 
 



Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ în contextul 
confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 
- Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învăţământ şi cabinetul medical şcolar despre fiecare caz 
confirmat pozitiv, la elevi sau adulţi; 
- În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de învăţământ situaţia va fi analizata de 
DSP/DSPMB împreună cu directorul unităţii de învăţământ; 
- Decizia de suspendare a cursurilor şcolare se va lua la nivel local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în 
următoarele circumstanţe: 
a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o clasă din unitatea de învăţământ, se suspendă cursurile 
şcolare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală de clasă 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. 
Se va face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare normal cursurile; 
b) La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de învăţământ, se 
suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o perioada de 14 zile de la data de debut al ultimului caz; 
c) În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligaţia de a anunţa 
conducerea unităţii de învăţământ, care va informa DSP/DSPMB despre eveniment. DSP/DSPMB va efectua ancheta 
epidemiologică şi va analiza situaţia în unitatea de învăţământ împreună cu directorul unităţii, astfel: 
d) Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, învăţător/profesor care a avut o 
singură oră) şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă; 
e) Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, învăţător/profesor care a avut o 
singură oră) şi a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu 
mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice 
cu care acesta a venit în contact. 
f) Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din 
şcoală (de exemplu, profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, 
în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie 
de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact. 
g) Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi a venit în contact cu multe cadre didactice 
(cadrele didactice din toate schimburile, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unităţi 
de învăţământ. 
- Personalul care efectuează curăţenia în unitatea de învăţământ şi cel care este responsabil de pază, în condiţiile în care nu a 
intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, îşi va desfăşura activitatea în continuare; 
- În perioada de suspendare a clasei/unităţii de învăţământ, directorul unităţii de învăţământ va dispune realizarea următoarelor 
activităţi obligatorii: 
- curăţenia şi aerisirea claselor; 
- dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ (clase, holuri, toalete); 
- La reluarea cursurilor şcolare într-o unitate de învăţământ, personalul medico-sanitar care are în arondare unitatea de 
învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri. 
 


