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1. *Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii documentate:

Nr.
crt.

Elemente privind
responsabilii /
operaţiunea

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5

1.1. Elaborat
CREŢIŞTEANU

SOARE ANDREEA
Membru CEAC 17.01.2022

1.2. Verificat
PÂRLEA RODICA

MIOARA
Coordonator CEAC 18.01.2022

1.3. Aprobat
VASILE 

GEORGETA
Director 19.01.2022

2. *Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii documentate:

Nr.
Crt.

Ediţia sau, după caz,
revizia în cadrul

ediţiei

Componentă
revizuită

Modalitatea reviziei Data la care se aplică
prevederile ediţiei

sau reviziei

1 2 3 4

2.1 Edi ia I, Revizia 0ț Elaborarea ediţiei
iniţiale

Conform Instructiunii MEN
1/2018 08.09.2020

2.2 Ediţia I, Revizia 1 Pct. 1*, Pct.2*,
Pct.3*, Pct. 7, Pct.8,

Pct.9

Componen a comisiei conformț
deciziei nr. 110/20.11.2020 11.01.2021

2.3 Ediţia I, Revizia 2 Pct.1*, Pct.2*, Pct.3*,
Pct.7, Pct.8, Pct.9

Componen a comisiei conformț
deciziei nr.83/17.01.2022 17.01.2022
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3. *Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii:

Nr.
crt.

Scopul
Difuzării

Exemplar
nr. Compartiment Funcţia

Nume şi
Prenume

Data
Primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Aplicare 1 Toate
cadrele

didactice

Profesor
învăţământ
preşcolar/
educatoare

14.01.2022

Conform
PV al CP

din
29.01.
2021

Didactic
Auxiliar

Personal
didactic
auxiliar

14.01.2022 Conform
PV al CP

din
26.01.
2022

Nedidactic Personal
Nedidactic

14.01.2022 Conform
PV al CP

din
26.01.
2022

3.2. Informare electronic CEAC Coordonator PÂRLEA RODICA
MIOARA

14.01.2022

3.3. Eviden ăț 1 CEAC Coordonator PÂRLEA RODICA
MIOARA

14.01.2022

3.4. Arhivare 1 Secretariat Secretar POPESCU ANA-
MARIA

1. Scopul procedurii 

Prezenta  procedură  stabile te  ș măsurile  privind  accesul  în  unitate  al  tuturor  actorilor  implica i  înț

procesul  instructiv-educativ  (pre colari,  personal  didactic,  personal  didactic  auxiliar,  personalș
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nedidactic, părin i/tutori/apar inători legali) pentru Grădini a cu PP Nr. 35 Ploie ti precum i structurileț ț ț ș ș

arondate, după cum urmează:

 Grădini a cu PN Sf. Stelianț
 Grădini a cu PN Nr. 8ț

2. Domeniul de aplicare 

     Procedura se referă la accesul în grădini ă si reglementează accesul i părăsirea unită ii  colare,  înț ș ț ș

vederea  respectării  măsurilor  de  organizare  a  activită ii  în  condi ii  de  siguran ă  epidemiologică  pentruț ț ț

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2.

3. Documente de referinţă 

3.1. Legislaţie primară   (legi, ordonanţe de urgenţă)  

- Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr.  87/2006 pentru aprobarea OUG nr.  75/2005 privind asigurarea calită ii  în educa ie  cuț ț

modificările si completările ulterioare;

- Ordonanţă  de  urgenţă  nr.  75  /2005  privind  asigurarea  calităţii  educaţiei, cu  modificările  si

completările ulterioare;

        -   Ordin nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

3.2.  Legislaţie secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)  

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018

-  Instrucţiunea  nr.  1/2018  din  16  mai  2018  privind  aplicarea  unitară  la  nivelul  unităţilor  de

învăţământ  preuniversitar  a  Standardului  9  -  Proceduri  prevăzut  în  Codul  controlului  intern

managerial  al  entităţilor  publice,  aprobat  prin  Ordinul  secretarului  general  al  Guvernului  nr.

600/2018
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- OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu i regimul stării de urgen ă, publicată în MO alș ț

României,  Partea  I,  nr.  22/21.01.1999,  aprobată  cu  modificări  i  completări  prin  Legea  nr.ș

453/2004, cu modificările i completările ulterioare;ș

- Ordin nr. 3.030/14.01.2022 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului educa iei i alș ț ș

ministrului  sănătă ii,  interimar,  nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare aț

activită ii  în  cadrul  unită ilor/institu iilor  de  învă ământ  în  condi ii  de  siguran ă  epidemiologicăț ț ț ț ț ț

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerului Sănătă ii:ț

nr. 82/13.01.2022)

- Ordin nr. 5.558/05.11.2021 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului educa iei i alș ț ș

ministrului  sănătă ii,  interimar,  nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare aț

activită ii  în  cadrul  unită ilor/institu iilor  de  învă ământ  în  condi ii  de  siguran ă  epidemiologicăț ț ț ț ț ț

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătă ii: nr.ț

2.389/05.11.2021)

- Ordonan ele Militare privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19;ț

- Adresă MEC din 28.04.2020 – Măsuri cu privire la reluarea activită ii în sistemul de educa ie dupăț ț

încetarea stării de urgenţă;

- OMEC nr. 4518 din 12 iunie 2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii

creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

- Ordinul  comun al Ministrului Educa iei i Cercetării i Ministrului Sănătă iiț ș ș ț  nr. 1076 din 12 iunie

2020  privind  stabilirea  măsurilor  necesare  în  vederea  redeschiderii  creşelor,  grădiniţelor,

afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

- Ghid MEC deschiderea unită ilor de învă ământ pre colar 2020 - Recomandări pentru desfă urareaț ț ș ș

activită ilor cu copiii în unită ile de învă ământ pre colar, în perioada vacan ei de vară 2020*.ț ț ț ș ț

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru

buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei

naţionale nr. 1/2011;

- Ordinul  Ministrului  Sănătă ii  nr.  1456/2020 pentru aprobarea NORMELOR DE IGIENĂ din 25ț
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august 2020 privind unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi

tinerilor;

- Ordinul comun al Ministrului Educa iei i Cercetării i Ministrului Sănătă ii nr. 5487/1494 pentruț ș ș ț

aprobarea  măsurilor  de  organizare  a  activităţii  în  cadrul  unităţilor/instituţiilor  de  învăţământ  în

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi

4.1. Definiţii:

Nr.
Crt.

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1. Procedură Prezentarea formalizată, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării

activităţii , cu privire la aspectul procesual.

2. Ediţie a unei proceduri
operaţionale

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată şi
difuzată.

3. Revizia in cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după
caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii,

acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

4. Educaţia Este ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor şi
activităţilor de învăţare şi formare de competenţe academice sau

profesionale. Educaţia include atât activităţile de învăţare în context
formal, cât şi în context nonformal sau informal.

5. Controlul calităţii educaţiei
în unităţile de învăţământ

preuniversitar

Semnifică activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic
de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea

standardelor prestabilite.
6. Pandemie Epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprinzând mai

multe ări / continente.ț
7. Asigurarea calită iiț

educa ieiț
Este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii
instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de
studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia

furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea

5



MINISTERUL EDUCA IEI  I CERCETĂRIIȚ Ș

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 35 - PLOIEŞTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Ediţia: I

ACCESUL N INSTITUŢIE AȊ
PRE COLARȘ ILOR ŞI ALTOR PERSOANE ÎN

CONDI II DE SIGURAN ĂȚ Ț
EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU

PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU
VIRUSUL SARS-COV-2

Cod: PO – CEAC – 51 

Revizia: 2

Exemplar nr. 1

calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi
programe de educaţie ăn conformitate cu standardele anunţate. Aceasta

este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a
calităţii educaţiei.

8. Regulamentul Intern Act juridic al angajatorului, prin care se stabileste o serie de prevederi
privind organizarea si functionarea unitatii de invatamant

9. Perimetrul unitatii scolare orice spa iu, de incinta sau în afara lui, în care se desfă oară o activitateț ș
organizată de grădini ăț

(educativă, sportivă, cultural, recreativă)

4.2. Abrevieri:

Nr

.

crt

.

Abrevierea Termenul abreviat

1. PO Procedura operaţională
2. E. Elaborare
3. V. Verificare
4. A. Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. RU Personal responsabil RU
8. ARACIP Agen ia Română de Asigurare a Calită ii în Învă ământul Preuniversitarț ț ț

5. Descrierea procedurii 
5.1. Generalităţi:

Revenirea în unitatea de învă ământ a copiilor se face în condi ii de siguranţă, cu respectarea tuturorț ț
recomandărilor  Ministerului  Educa iei  i  Cercetării  i  ale Ministerului  Sănăta ii  i  în urma consultărilorț ș ș ț ș
realizate  cu  reprezentanţii  inspectoratului  şcolar,  consiliul  profesoral,  reprezentan i  ai  părin ilor,ț ț
reprezentanţii organizaţiilor sindicale, autorităţile administraţiei publice locale, pentru organizarea în bune
condiţii a activităţilor desfăşurate, în contextul epidemiologic actual.

Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane
desemnate din unitatea de învăţământ astfel:

 Grădini a cu PP nr. 35 –  asistente medicaleț
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 Grădini a cu PN Sf Stelian –  îngrijitoareț
 Grădini a cu PN nr. 8 – îngrijitoareț

Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe
sol, dispozitive de distanţiere, bariere etc.); 

 
Pentru Grădini a cu PP nr. 35, Ploie tiț ș  accesul pre colarilor se va face prin cele două uşi de accesș

pentru a reduce fluxul de pre colari. ș
Pentru structurile arondate (Grădini a cu PN Sf. Stelian, Grădini a cu PN nr. 8ț ț ) orarul copiilor va fi

organizat  astfel  încât  să  fie  limitat  numărul  de  copii,  din  grupe  diferite,  care  a teaptă  să  intre  sau  săș
beneficieze de triajul epidemiologic. Astfel, se poate stabili un interval orar pentru primirea copiilor din
grupa mică, un alt interval orar, la distan ă de 10-15 minute fa ă de precedentul pentru primirea copiilor deț ț
grupă mijlocie i alt interval pentru primirea copiilor din grupa mare, conform Anexei 1;  ș

Respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ se va desfă ura astfel: ș
 Fiecare unitate în parte î i va realiza propriul circuit de intrare i de ie ire a copiilor, a personaluluiș ș ș

didactic, didactic auxiliar i nedidactic, medical -  ș vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de

înţeles (picioare pentru  a indica direc ia de mers, floricele, săgeţi etc.); ț

 Accesul  copiilor, al personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic i medical se va face doar peș

intrarea principală (poarta mică a grădini ei);ț

 Traseul prin curtea unită ii până la intrare i în incintă se va realiza pe un culoar bine delimitat iț ș ș

semnalizat, respectând normele de distan are fizică.  Se intră pe poarta mică i se iese pe poarta mareț ș

a grădini ei,  ț căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute

deschise în timpul primirii pre colarilor pentru a limita punctele de contact. ș

 Copiii vor fi prelua i de la părin i i înso i i de către cadrul didactic desemnat/ persoana desemnatăț ț ș ț ț

până la intrarea în sala de clasă, apoi la finalul activită ii, în acela i mod, până la ie ire; (persoanaț ș ș

desemnată: personal de îngrijire din tura de dimineaţă;

 Vor fi  semnalizate  i  culoarele  de circula ie,  sensul  de deplasare  spre alte  încăperi;  măsu ele  iș ț ț ș

pătu urile vor fi etichetate i aranjate la distan a corespunzătoare;ț ș ț

 Distan area fizică se va asigura în toate încăperile din unitate ( săli de clasă/ de mese) prin plasareaț

pătu urilor i a măsu elor la cel pu in 1 m distan ă între ele;ț ș ț ț ț
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 Va fi limitat accesul părin ilor în spa iile incluse ale grădini ei; copiii vor fi primi i individual deț ț ț ț

către persoana desemnată, la u a unită ii, evitându-se circula ia în interior;ș ț ț

 Persoana  desemnată  va  asigura  în  unitate  fluidizarea  sosirilor  i  fluxul  de  persoane  în  vedereaș

evitării aglomerărilor.

 Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de

sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;  

 După dezinfecţia mâinilor, pre colarii vor merge direct în sălile de clasă; ș

Resurse necesare:

5.2.1 Resurse materiale 

 Telefon/fax;

 Calculator ;

 reţea internet ;

 imprimantă;

 hârtie xerox.

5.2.2 Resurse umane 

● Director;

● Compartimentul administrativ.

    5.2.3 Resurse financiare 

 Conform bugetului pentru anul în curs.

5.2.  Modul de lucru

5.2.1. Accesul pre colarilor în grădini ăș ț
Intrarea în grădini ă:ț
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               La intrarea în unitatea de învă ământ vor fi asigurate materiale i echipamente de protec ie (covora eț ș ț ș

dezinfectante, mă ti de protec ie, substan e dezinfectante pentru mâini etc.). În toate spa iile în care se vorș ț ț ț

desfă ura activită i, vor fi afi ate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare i de prevenireș ț ș ș

a infectării cu SARS-CoV-2. 

           Intrările, precum i sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă i alte încăperi sunt stabiliteș ș

de unitatea de învă ământ, semnalizate corespunzător i dezinfectate în mod regulat. Unitatea de învă ământț ș ț

asigură  săpun,  prosoape  de  hârtie,  dispensere  cu  dezinfectant  pentru  mâini,  care  pot  fi  reîncărcate

permanent.

            Coridoarele, grupurile sanitare, sălile de clasă (mobilier i pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cuș

substan e biocide pe bază de clor, în mod obligatoriu între schimburi (personal didactic/ nedidactic) i laț ș

finalizarea programului. 

Copiii sunt primi i, individual, de către persoana desemnată în acest scop i prelua i de apar inător,ț ș ț ț

la  u a  unită ii  de  învă ământ,  evitându-se  circula ia  intensă  în  interior.  Pentru  activitatea  de  primire  aș ț ț ț

copiilor va fi alocat un număr cât mai mare din personalul prezent. Acesta va purta mască de protec ie i vaț ș

avea la îndemână recipiente cu solu ie de dezinfectare, de regulă sub formă de gel dezinfectant.ț

Apar inătorii vor a tepta în apropierea unită ii de învă ământ rezultatul triajului epidemiologic. Laț ș ț ț

intrarea  în  incintă,  copiilor  le  va  fi  măsurată  temperatura  (care  nu  trebuie  să  depă ească  37,3°C)  cuș

termometrul non-contact,  de către cadrul medical propriu sau desemnat de Direc ia de Sănătate Publicăț

jude eană, care va asigura asisten a medicală pe întreaga durată a desfă urării activită ilor. În cazul în careț ț ș ț

temperatura înregistrată depă e te 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării acesteia după o perioadă de 2-5ș ș

minute de repaus. 

În situa ia în care un copil prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate esteț

Părin ii/apar inătorii  care  au venit  în  contact  cu o persoană confirmată  cu SARS COV-2 nu vor  aduceț ț

copilul la grădini ă i vor urma procedurile prevăzute de legisla ia în vigoare. ț ș ț

5.2.2. Intrarea personalului didactic/didactic auxiliar i nedidactic în grădini ăș ț

9
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Întreg personalul va respecta toate regulile de igienă i de distan are fizică prevăzute în prezentaș ț

procedură;

La  intrarea  în  incintă,  personalului  didactic,  didactic  auxiliar  i  nedidactic  le  va  fi  măsuratăș

temperatura - care nu trebuie să depă ească 37,3°C. Măsurarea temperaturii se va realiza cu un termometruș

non-contact, de către cadrul medical propriu sau desemnat de Direc ia de Sănătate Publică, care va asiguraț

asisten a medicală pe întreaga durată a desfă urării activită ilor. În cazul în care temperatura înregistratăț ș ț

depă e te 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării acesteia după o perioadă de 2-5 minute de repaus. ș ș

Este  recomandată  limitarea  accesului  oricărei  alte  persoane  în  perimetrul  grădini ei  –  curieri,ț

angaja i  ai  firmelor  de  aprovizionare,  cură enie  etc.  Acolo  unde  este  absolut  necesar  se  va  asiguraț ț

conformarea acestora la regulile de acces prevăzute pentru personalul angajat. 

Personalul didactic, didactic auxiliar i nedidactic trebuie să poarte mască de protec ie pe durataș ț

interac iunilor directe cu copiii, la distan e mai mici de ț ț 1,5 m i î i vor igieniza regulat mâinile cu apă iș ș ș

săpun i/sau cu dezinfectant virulicid.ș

 Personalul cu probleme de sănătate, cu afec iuni care sunt considerate cu risc crescut de afectare aț

persoanei în cazul infectării cu SARC-CoV-2 va fi protejat prin atribuirea unor responsabilită i speciale înț

spa ii bine aerisite, lipsite de interac iunea cu copiii sau va fi consiliat să recurgă la efectuarea concediuluiț ț

de odihnă.

Revenirea în colectivitate a personalului unită ii de învă ământ pre colar se va face numai cu aviz deț ț ș

la medicul de familie.

5.2.3. Plecarea din grădini ă:ț

La plecarea din unitate ie irea se va face eşalonat la intervale orare stabilite, pentru fiecare unitate înș

parte conform Anexei 1;  

           Ie irile, precum i sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă i alte încăperi sunt stabiliteș ș ș

de unitatea de învă ământ, semnalizate corespunzător i dezinfectate în mod regulat.ț ș
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5.2.4. Accesul vizitatorilor în grădini ăț :

Este strict interzis accesul în unitate al părin ilor/tutorilor/apar inătorilor legali precum i a oricăror ț ț ș

ter e persoane.ț

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

6.1. Consiliul de Administra ieț

a) aprobă prezenta procedură, prin care s-au stabilit modalităţile de desfăşurare a activităţilor didactice

în cadrul unităţii, propriul circuit de intrare şi de ieşire a copiilor, a personalului didactic, didactic

auxiliar  şi  nedidactic,  precum  şi  modul  în  care  se  realizează  igienizarea/dezinfecţia  unităţii  de

învăţământ, cu respectarea criteriilor prevăzute în prezenta procedură;

b) propune inspectoratului şcolar intrarea in online în func ie de numarul de imbolnaviri la grupa/peț

unitate

6.2.  Conducerea unită ii de învă ământț ț

a) dispune implementarea i respectarea tuturor măsurilor prezentate în prezenta procedură;ș

b) se consultă  cu reprezentanţii  inspectoratului  şcolar,  consiliul  profesoral,  părin ilor,  reprezentanţiiț

organizaţiilor sindicale, autorităţile administraţiei publice locale, pentru organizarea în bune condiţii

a activităţilor desfăşurate, în contextul epidemiologic actual;

c) informează Direc ia de Sănătate Publică, în evantualitatea depistării unor cazuri suspecte de infec ieț ț

la copii sau la personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul grădini elor i desemnează oț ș

persoană cu atribu ii în men inerea legăturii permanente cu direc ia de sănătate publică jude eană;ț ț ț ț

d) implementează acţiuni şi măsuri de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi de

organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, în noul context epidemiologic, în conformitate cu

legislaţia în vigoare, i implicit cu normele prezentate în prezenta procedură;ș

e) stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi

utilizat  pentru  izolarea  temporară  a  cazurilor  suspecte  de  îmbolnăvire  cu  virusul  SARS-CoV-2,

11
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identificate de cadrul medical din unitatea de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea

unităţii cu atribuţii în triajul epidemiologic;

f) informează,  prin intermediul  cadrelor  didactice părin ii,  cu privire  la normele  de funcț ionare aleț

unită ii referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, i de asemenea comunică modul de organizare iț ș ș

desfă urare a activită ilorș ț ;

g) asigură accesul cadrelor didactice i copiilor în unitatea de învă ământ în condi ii de siguran ă;ș ț ț ț

h) colaborează cu autorită ile administra iei publice locale, pentru completarea dotării cu mț ț ă ti, mănu iș ș

i solu ii dezinfectanteș ț , în funcţie de nevoile identificate;

i) stabile te culoarele de intrare i ie ire din unitatea de învă ământ, le aduce la cuno tin a tuturor celorș ș ș ț ș ț

implica i i le semnalizează prin inscrip ii de tipul [ț ș ț Intrare] respectiv [Ie ireș ];

j) desemnează un responsabil, dintre angajaţii unităţii de învăţământ, care coordonează activităţile de

prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unităţii;

6.3.       Cadrele didactice

a) respectă  măsurile  impuse  de  unitate  privind  accesul  în  unitate  i  ș purtarea  echipamentului  de

protec ie; ț

b) anunţă cadrul medicul  şcolar sau responsabilul  desemnat  de conducerea unităţii  în cazul în care

copiii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră,

probleme  respiratorii),  sau  alte  simptome  de  boală  infecţioasă  (vărsături,  diaree,  mialgii,  stare

general modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de

izolare;

c) supraveghează copiii  pe toată durata activită ilorț ;

d) desfă oară  activitatea  didactică  conform  programului  stabilit  i  este  responsabil  de  asigurareaș ș

calită ii actului educa ional;ț ț

e) participă la formări  pentru folosirea instrumentelor  de comunicare online la ore i  în intervaleleș

dintre ore, în vederea flexibilizării i pregătirii sistemului pentru situa ii viitoare;ș ț

6.4.  Responsabilul care coordonează activităţile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul
12
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unităţii

a) asigură coordonarea activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unităţii;

b) în absenţa personalului medico-sanitar, efectuează instruirea personalului didactic pentru a observa

starea de sănătate a copiilor şi pentru implementarea normelor din prezenta procedură şi va furniza

informaţii  privind:  elemente  generale  despre  infecţia  SARS-CoV-2,  precum cele  privind  igiena

respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi

eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare;

c) este în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratului şcolar, ai

direcţiei de sănătate publică, ai autorităţii administraţiei publice locale şi ai CCCI.

d) Raspunde de primirea si distribuirea ,,testelor rapide” catre cadrele didactice pentru a fi date mai

departe parintilor.

6.5.  Personalul medical

a) asigură asistenţa medicală conform reglementărilor prezentei proceduri;

b) efectuează  instruirea  personalului  didactic  pentru  a  observa  starea  de  sănătate  a  pre colarilor  şiș

pentru implementarea normelor din prezenta procedură şi va furniza informaţii  privind: elemente

generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe

mâini,  recunoaşterea  simptomelor  COVID-19,  modul  de  purtare  şi  eliminare  corectă  a  măştilor,

măsurile de distanţare fizică necesare;

c) efectuează triajul  conform Ordinului ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului şi sportului şi al

ministrului sănătăţii nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării

de  sănătate  a  preşcolarilor  şi  elevilor  din  unităţile  de  învăţământ  de  stat  şi  particulare

autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de

viaţă  sănătos,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  Ordinului  ministrului  sănătăţii  nr.

653/2001  privind  asistenţa  medicală  a  preşcolarilor,  elevilor  şi  studenţilor,  cu  modificările  şi

completările ulterioare.

7. Formular eviden ă modificăriț
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Nr.
crt.

Edi iaț Data 
edi ieiț

Revizia Data 
reviziei

Nr.
pag.

Descriere modificare Semnătura 
conducătorului 
departamentului

1. I 08.09.2020 0 15 Elaborarea ediţiei
iniţiale
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8. Formular analiză procedură

Nr.
crt.

Compartiment Nume i ș
prenume 
conducător 
compartiment

Înlocuitor 
de drept sau
delegat

Aviz favorabil Aviz nefavorabil

Semnătura Data Observa iiț Semnătura Data

1. Management VASILE 
GEORGETA

26.01.
2022

9. Lista de difuzare a procedurii

Conform PV al CP din 26.01.2022

10. Anexe / formulare

Nr.
anexă/

cod
formular

Denumirea anexei/
formularului

Elaborator Aprobă Nr. de
exemplare

Difuzare Arhivare Alte
element

e
loc perioadă

Anexa 1 Orar intrare
e alonată pe grupeș

de vârstă

CEAC Director Arhivă Cf.
nomenclator

arhivistic

Arhivă Cf.
nomenclator

arhivistic
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