
 

1 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” 

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti, Telefon/fax: 

0212560083/0212560075 

E-mail: liceul.dragomir.hurmuzescu@s3.ismb.ro 

Site: liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro 

                 

 

 Nr. 1841 / 13.10.2020 

 

 

 Dezbătut  în Consiliul Profesoral din data de: 

08.09.2020   

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de: 

09.09.2020 

 

 

 

 

 

GHID 

 

PRIVIND MĂSURILE SANITARE ȘI 

DE PROTECȚIE PENTRU 

PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU 

VIRUSUL SARS-COV-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN ȘCOLAR 2020-2021 



 

2 

 

 

 

 

CUPRINS: 

 

I. CADRU GENERAL  

 

II. AMENAJAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

A. Organizarea curții școli;  

B. Organizarea sălilor de clasă;  

C. C.Organizarea grupurilor sanitare;  

D.Organizarea cancelariei.  

 

III. RESPONSABILI ȘI ATRIBUȚII  

A.UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

• A1 - Atribuțiile echipei manageriale 

• A2 -Atribuțiile coordonatorului de etaj/profesorului de serviciu 

• A3 - Atribuțiile profesorului care desfășoară orele de curs 

• A4 - Personalul  medico-sanitar 

B.ELEVI / PĂRINȚI ( reprezentanți legali ai elevilor) 

• B.1 - Obligatiile părinților (reprezentanților legali) 

• B.2 - Obligațiile elevilor 

 

IV. OPERAȚIUNI SPECIFICE ȘI FLUXURI  
 

V. MĂSURI PENTRU ELEVII ȘI PERSONALUL DIN LICEUL TEHNOLOGIC 

„DRAGOMIR HURMUZESCU” AFLATE ÎN GRUPELE DE VÂRSTĂ LA RISC 

ȘI/SAU AVÂND AFECȚIUNI CRONICE ȘI/SAU DIZABILITĂȚI  
 

VI. MĂSURI IGIENICO-SANITARE LA NIVELUL LICEULUI TEHNOLOGIC 

„DRAGOMIR HURMUZESCU” 

 

VII. ALTE DISPOZIȚII  
 

 

 

 



 

3 

 

 

 

I. CADRU GENERAL 
 

 

Conform Ordinului MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

actvităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și în contextul epidemiologic actual, în condițiile 

în care derularea cursurilor școlare/activităților didactice specifice învățământului superior presupune 

interacțiunea directă între cadrul didactic și elev, este obligatorie respectarea măsurilor specifice de 

protejare a acestora și a întregului personal care participă la aceste activități.   

Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în contextul 

epidemiei cu noul coronavirus sunt protecția individuală, protecția colectivă, combaterea prin orice 

mijloc a transmiterii comunitare a virusului și izolarea persoanelor bolnave și contaminate.  

 

Măsurile esențiale pentru prevenirea/limitarea imbolnavirii includ: 

 Igiena riguroasă a mâinilor;  

 Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în instuția de învățământ;  

 Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întreg personalul instituției de 

învățământ, pe toată perioada în care se află în interiorul instituției;  

 Limitarea contactului dintre elevii din formații de studiu diferite. Evitarea schimbării sălii unde 

se desfășoară activități didactice și de cercetare de către elevii aceleiași formații de studiu pe 

parcursul unei zile (în măsura posibilului impus de specificul activității);  

 Asigurarea unei distanțări fizice între elevi și între aceștia și cadrul didactic de minimum 1 

metru sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este 

posibilă; 

 În vederea păstrării distanței fizice, fiecare elev își va păstra același loc pe tot parcursul 

prezenței în sală;  

 Informarea permanentă a personalului și elevilor cu privire la măsurile de protecție împotriva 

infectării cu SARS-CoV-2;  

 Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, respectiv a cadrelor didactice, în cazul apariției 

febrei sau a altor simptome de suspiciune cu COVID 19 (tuse, dificultate de respirație, 

pierderea gustului și a mirosului) la elevi, respectiv cadrul didactic sau la un membru al 

familiei, respectiv la un coleg din cadrul formației de studiu sau cadru didactic/membru al 

personalului cu care acesta a interacționat.  
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II. AMENAJAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

A.Organizarea curții școlii:  

 

 Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea 

începerii cursurilor; 

 Se va realiza demarcarea cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de 

intrare, deplasare în interiorul Liceului Tehnologic ”DRAGOMIR 

HURMUZESCU”  și de părăsire a acestuia , facilitând păstrarea unei distanțe fizice 

între elevi.  

 Întâlnirile între elevi, sunt limitate , prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel 

încât  

să fie asigurată distanțarea fizică.  

 

B.Organizarea sălilor de clasă:  

 

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, 

ceea ce implică următoarele:  

• 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;  

• 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 într elevii din clase diferite va fi evitat;  

 Se va aloca o sală 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;  

 Realizarea oglinzii clasei;  

 Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;  

 Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei,   

 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;  

 Coșurile de gunoi (destinate aruncării/eliminării măștilor uzate) vor fi de tip coș cu 

capac și pedală prevăzut cu sac în interior.  

 La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, 

mobilierul, materialele pedagogice și echipamentele de lucru utilizate de elevi.  

 

C. Organizarea grupurilor sanitare  

 

 Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă;  

 Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor 

atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);  
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 Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, 

astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie 

igienică, prosoape de unică folosință etc.);  

 Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor 

personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile;);  

 Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;  

 Se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în 

grupurile sanitare   

 Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la 

clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);  

 

D. Organizarea cancelariei  

 

Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:  

• la intrarea în cancelarie;  

• la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun; 

• Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;  

 

 

III. RESPONSABILI ȘI ATRIBUȚII 
 

 

A.UNITATEA DE ÎNVAȚĂMÂNT  

 

A.1 Atribuțiile echipei manageriale:  

 

 Asigură coordonarea activitatilor de prevenire cu SARS-CoV-2; 

 Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil, dintre angajații unității de 

învățământ, care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul 

unității. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții 

inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, ai direcțiilor de sănătate publică, ai 

autorităților administrației publice locale și ai CMBCCI.  

 Organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea 

fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea 

fizică nu poate fi asigurată  

 Stabilirea circuitelor funcționale;  

 Organizarea spațiilor de recreere;  

 Asigură organizarea programului scolar;  

 Dispune măsurile necesare prevenirii aglomerarii / apropierii fizice si organizează asigurarea 

accesului elevilor la facilitațile de dezinfecție/spălarea mâinilor;  

 Raportatează cazurile de SARS-CoV -2 , deficiențele , nevoia materialelor didactice , si a altor 

materiale (în funcție de necesități) , către DSP, PS3, ISMB ;  

 Asigură comunicarea permanentă de informații către elevi/parinti/reprezentanti legali, privind 

măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;  

 Asigură comunicarea cu DSP, PS3, ISMB, ISS3;  

 Alte responsabilitati conform prevederilor legislatiei in vigoare.  

 

A.2  Atribuțiile coordonatorului de etaj:  

 

 Supraveghează şi răspunde direct de activitatea pe etaj, respectiv intrările şi ieşirile de pe etaj;  
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 Răspunde de respectarea măsurilor de distanţare fizică de cel puţin 1 m, pentru fiecare elev;  

 Răspunde de coordonarea activităţilor din timpul pauzelor;  

 Este responsabil de evitarea aglomerărilor de elevi şi amestecul grupurilor (claselor) de elevi 

în spaţiile comune;  

 Asigură şi răspunde ca spaţiile comune/clasele să fie curăţate, dacă este cazul şi aerisite timp 

de cel puţin 10 minute după fiecare oră de curs;  

 Se asigură că înainte de sosirea elevilor, aerisirea tuturor spaţiilor se va efectua timp de 

minimum 30 minute;  

 Se asigură şi răspunde de purtarea corectă a măştii de protecţie de către elevi în timpul 

pauzelor în toate spaţiile comune;  

 Solicită profesorilor ca, la sfârşitul fiecărei ore de curs, să prezinte informări scrise/verbale 

despre eventuale situaţii deosebite, primeşte şi centralizează informările de pe etaj şi transmite 

un sumar al acestora către directorul unităţii de învăţământ. În cazul unor situaţii urgente şi cu 

implicaţii severe, solicită informarea imediată de la profesori şi informează, la rândul său, 

directorul unităţii de învăţământ.  

 

A.3  Atribuțiile profesorul care desfăşoară ora de curs:  

 

 Se asigură şi răspunde că sala de curs a fost aerisită la începerea activităţii;  

 Se va asigura că: fiecare pupitru are ecranul de protecţie dezinfectat înainte de a începe ora 

(dezinfectarea acestora se realizează cu şerveţele umede de către fiecare elev în parte);  

 Este responsabil de păstrarea unei distanţe de minim 1 m între elevi;  

 Se va asigura că sala de curs a fost curăţată de către personalul nedidactic;  

 Se va asigura că fiecare elev se va dezinfecta pe mâini la începutul orei de curs;  

 La fiecare schimb de grupă de elevi se va asigura că se vor curăţa tablele inteligente, tastaturile 

şi sau alte echipamente etc.;  

 Dacă este ultima oră de curs, răspunde că se vor purta măştile de protecţie de către elevi la 

părăsirea clasei, respectiv a unităţii de învăţământ;  

 Dacă este ultima oră de curs, este responsabil de curăţarea tablelor inteligente, tastaturilor etc;  

 Va semna un formular zilnic al sălii de curs (Anexa 2 - Formularul privind asigurarea 

măsurilor de prevenţie SARS-CoV- 2 în sala de curs) ce va atesta că măsurile de mai sus au 

fost efectuate.  

 

A4.   Personalul medico-sanitar:  

 

 Personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia, persoana desemnată de unitatea de 

învățământ, va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a 

elevilor și pentru implementarea normelor din prezentul document .  

 Va furniza informații privind: elemente generale despre infecția SARS-CoV-2, precum cele 

privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, 

modul de purtare și eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare  

 Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de 

conducerea unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de 

tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală 

infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoțite sau nu de creșteri de 

temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.  

 Instruiește periodic  elevii ( în prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi 

instruiți de către  personalul medico-sanitar sau de cadrele didactice)  în vederea respectării 

măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2:  
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B. PĂRINȚI ( reprezentanti legali ai elevilor) / ELEVI   

 

B.1 - Obligațiile părinților (reprezentanților legali ai elevilor):  

 

 Înainte de a aduce la şcoală elevii, părinţii/reprezentanţii legali trebuie să le măsoare 

temperatura şi în caz de febră peste 37.3 C, tuse, dureri în gât, dificultate în respiraţie sau 

simptomatologie digestivă sau greaţă, vărsături, diaree, nu trebuie să trimită copii la şcoală.   

 Părinţii/reprezentanţii legali trebuie să informeze şcoala dacă elevul este bolnav;  

 Părinţii/reprezentanţii legali asigură spălarea şi călcarea, zilnică, a măştilor textile;  

 Părinţii/reprezentanţii legali nu pot să-i însoţească pe copii în interiorul unităţilor de 

învăţământ şi nu vor avea acces în curte, respectiv în clădire, pentru a se evita aglomerările şi 

infectarea cu SARS-CoV-2;  

 Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia să-i instruiască pe copii să se spele pe mâini înainte şi 

după folosirea toaletei şi ori de câte ori este nevoie;  

 Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia să-i instruiască pe copii să poarte corect masca de 

protecţie în cadrul unităţii de învăţământ şi să le explice importanţa şi necesitatea purtării 

acesteia;  

 Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia să-i instruiască pe copii să evite atingerea suprafeţelor 

comune cum ar fi: balustradă, pervaz, geam, uşă etc;  

 Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia să-i instruiască pe copii să păstreze distanţarea fizică 

faţă de ceilalte persoane, de cel puţin 1 m;  

 Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia, în afara unităţii de învăţământ la aducerea şi 

preluarea copiilor, să păstreze distanţarea fizică faţă de ceilalte persoane, de cel puţin 1 m;  

 Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia să-i instruiască pe copii să evite apropierea faţă de alte 

persoane, în special dacă observă la acestea simptomatologie specifică pentru SARS-CoV- 2 

(tuse, respiraţie dificilă, temperatură mai mare de 37.3 C);  

 Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia să-i instruiască pe copii să nu consume în comun 

mâncare sau băuturi şi să nu schimbe între ei obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, 

instrumente de scris, sau orice alte obiecte personale);  

 

B.2 -  Obligațiile elevilor:  

 

 Elevii vor respecta intervalul orar stabilit pentru accesul in unitatea de invatamant;  

 Elevul va respecta distanta de cel putin 1 m fata de colegi/personalul unitatii de invatamant;  

 Fiecare elev se va dezinfecta pe mâini la începutul orei de curs;  

 Elevii nu vor schimba sala de clasa pe tot parcursul cursurilor ( le este interzis accesul la 

celelalte sali)  

 Elevii, dupa asezarea in banci ,  nu vor schimba locurile intre ei pe toata perioada cursurilor   

 Elevilor le este interzis schimbul de obiecte personale ( telefoane , tablete , instrumente de scris  

 etc.) 

 

Aspecte privind utilizarea obiectelor comune/personale:  

• este interzisă utilizarea comună a obiectelor care sunt dificil de curăţat sau dezinfectat.   

• se vor păstra separat lucrurile fiecărui copil în recipiente, dulapuri sau zone etichetate 

în mod individual.   

• se va limita utilizarea rechizitelor şi a echipamentelor la un singur grup de elevi o dată 

şi se vor curăţa şi dezinfecta după fiecare utilizare a unui grup. Cărţile pentru elevi, 

precum şi alte materiale pe bază de hârtie nu sunt luate în considerare ca având un 

risc ridicat de transmitere, astfel nu au nevoie de proceduri suplimentare de curăţare 

sau dezinfectare;  
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• este interzisă utilizarea comună a dispozitivelor electronice, cărţilor şi altor elemente  

ajutătoare, cu excepţia celor dezinfectate în prealabil  

 

 Fiecare elev va purta masca in timpul orelor de curs cat si in timpul recreatiei.  

 Schimbul mastilor de protectie intre persoane este interzis .  

 Elevii au OBLIGAȚIA de a arunca mastile folosite in cosurile de gunoi special amenajate.  

 Elevii nu vor consuma in comun macarea sau bauturile .  

 Elevii au obligaţia să anunţe profesorul responsabil de la ora de curs în cazul în care le apare 

simptomatologie specifică SARS Cov 2 în timpul orei;  

 Elevii au obligaţia să anunţe coordonatorul de etaj în cazul în care identifică nereguli în timpul 

pauzelor.  

 Alte responsabilitati conform prevederilor legislatiei in vigoare  

 

 

IV.OPERAȚIUNI SPECIFICE SI FLUXURI 
 

 

Purtarea măştii:  

 

 Masca de protecţie este obligatorie şi va fi purtată atât în sălile de clasă, cât şi în timpul pauzei;  

 Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis;  

 În exteriorul clădirii, la ieşirea în pauză, este obligatorie purtarea măştii de protecţie de către 

toţi elevii, atunci când nu se poate asigura distanţa de minim 1 metru între aceştia;  

 În ceea ce priveşte întreg personalul didactic/nedidactic, purtarea măştii de protecţie este 

obligatorie atât în interiorul unităţii de învăţământ, cât şi în exteriorul acesteia, inclusiv în 

spaţiile deschise din perimetrul unităţii.  

 

Accesul în unitatea de învăţământ:  

 

Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în Liceul Tehnologic ”DRAGOMIR 

HURMUZESCU” de către persoane desemnate de echipa managerială  din unitatea de învățământ;  

 

 Păstrarea distanţei este asigurată de o echipă mixtă. Aceasta fiind formată din:  

• Diriginţi ai claselor;  

• Profesorii de la prima oră;  

• Coordonatorul de etaj;  

 Se va asigura o distanţă de cel puţin 1 m între elevi pentru activitatea de triaj;  

 Sosirea elevilor la unitatea de învăţământ va fi programată cu decalaj,   

 

Triajul:  

 

 La intrarea în unitatea de învăţământ va fi măsurată temperatura fiecărui elev, cadru didactic, 

cadru didactic auxiliar, personal nedidactic;  

 La intrarea în unitate va fi pus la dispoziţie dezinfectant de mâini;   

 Elevii/personalul unităţii de învăţământ cu temperatură de peste 37.3 C sau cu simptomatologie 

specifică SARS-CoV- 2 nu vor avea acces în incinta Liceului Tehnologic ”DRAGOMIR 

HURMUZESCU” , în interesul superior al protejării celorlalţi elevi şi al limitării transmiterii 

virusului SARS -CoV- 2.  
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Accesul spre clasă:  

 

 Se va face împreună cu profesorul responsabil care desfăşoară prima oră de curs, pe trasee clar  

definite, stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ.  

 

Accesul în clasă:  

 

 La intrarea în clasă, profesorul responsabil care desfăşoară ora de curs va pune la dispoziţie 

elevilor materialele din Kit-ul sanitar al fiecărei clase (Anexa 1- Conținutul Kit-ului sanitar);  

 Profesorul responsabil care desfăşoară ora de curs se va asigura că:  

• Fiecare pupitru are ecranul de protecţie dezinfectat înainte de a începe ora 

(dezinfectarea acestora se realizează cu şerveţele umede de către fiecare elev în parte);  

• Sala de curs a fost aerisită la începerea activităţii;  

• Sala de curs a fost curăţată de către personalul nedidactic;  

• Fiecare elev se va dezinfecta pe mâini la începutul orei de curs;  

 

 

Profesorul responsabil va semna un formular zilnic al sălii de curs ce va atesta că măsurile 

demai sus au fost efectuate (Anexa 2- Formularul privind asigurarea măsurilor de prevenţie 

SARS-CoV- 2 în sala de curs). 

 

Pauza:  

 

 Pentru evitarea aglomeraţiei,  iesirea elevilor din clasa pe rând, urmând ca la revenirea în clasă 

să  

se reia procedura privind normele de igienă, fără să-şi dezinfecteze băncile;  

 În pauzele dintre orele de curs, coordonatorul de etaj se va asigura, în mod obligatoriu, că:  

• Se limitează aglomerările de elevi şi amestecul claselor de elevi în spaţiile comune,  

• Spaţiile comune/clasele sunt: curăţate dacă este murdărie, aerisite timp de cel puţin 10 

minute după fiecare oră de curs,  

• Se vor curăţa mânerele uşilor,  

• La revenirea în sala de clasă, elevii se vor dezinfecta pe mâini.  

 Intervalele aferente recreațiilor sunt stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte;  

 Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;  

 Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea 

distanțării fizice;  

 Elevii nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de 

celălalt;  

 Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare  În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o 

dezinfectare adaptată;  

 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de 

folosință personală . 

 

Orele de curs:  

 

 Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă 

între elevi.  

 Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;  

 Organizarea activităților sportive  
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• Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în 

aer liber;  

• Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau 

manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod 

regulat o dezinfectare adaptată;  

• Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități 

sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței 

fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este indicat;  

• Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot 

parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;  

• La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze 

igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;  

• Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport 

după fiecare grupă de elevi;  

 Dacă pe parcursul orelor de curs un elev are febră, tuse, greaţă, vărsături, diaree sau 

acuză simptomatologie digestivă, acesta va fi condus în încăperea special amenajată, 

responsabilitatea revenind profesorului în a cărei oră se constată problema. Directorul 

unităţii va fi anunţat de îndată, iar acesta va anunţa părinţii/reprezentanţii legali şi va 

solicita sprijinul cadrelor medicale din instituţie;  

 Elevul va trebui să poarte o mască de protecţie pe parcursul perioadei de aşteptare a  

 părintelui/reprezentantului legal.  

 La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale 

personalului. Direcțiile de sănătate publică vor fi anunțate în cazul înregistrării unei 

creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli 

respiratorii  

 

Ieşirea de la cursuri:  

 

 Profesorul va avea obligaţia de a conduce elevii până la ieşirea din unitate, în baza 

unei programări realizate de directorul unităţii de învăţământ, păstrând distanţarea 

fizică.  

 La finalul orelor, profesorul responsabil care desfăşoară ultima oră de curs se va 

asigura că pupitrelele/ecranele, catedra, mânerele uşii şi ale ferestrelor, cuierul, 

dulapurile, tablele inteligente, tastaturile şi orice alte echipamente vor fi dezinfectate;  

 La finalul orelor, profesorul responsabil care desfăşoară ultima oră de curs se asigură 

şi răspunde de faptul că elevii vor purta măşti de protecţie la ieşirea din clasă/unitatea 

de învăţământ;  

 

 Organizarea activităților practice în învățământul tehnologic:  

 

 Instruirea practică a elevilor Liceului Tehnologic ”DRAGOMIR HURMUZESCU” la 

operatorul economic se organizează conform reglementărilor pentru operatorii 

economici;  
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V. MĂSURI PENTRU ELEVII ȘI PERSONALUL LICEULUI TEHNOLOGIC „ 

DRAGOMIR HURMUZESCU” AFLATE ÎN GRUPELE DE VÂRSTĂ LA RISC 

ȘI/SAU AVÂND AFECȚIUNI CRONICE ȘI/SAU DIZABILITĂȚI 
 

 

 Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli 

cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de 

medicina muncii;  

 Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, 

obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli 

rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor 

prezenta la scoală, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu 

acordul scris al părinților. Pentru aceștia, se vor identifica,  soluții pentru asigurarea 

procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite.  

 Respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor vor fi 

monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice;  

 Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții 

acestora, vor fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în 

privința măsurilor suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță;  

 Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu 

risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite 

cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei 

respective și a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce 

acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil 

să nu se prezinte fizic la școală. Pentru cei care nu pot reveni la școală, reprezentanții 

unităților de învățământ vor identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional 

la distanță;  

 Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea 

măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.  

 

 

 VI.MĂSURI IGIENICO-SANITARE ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  
 

 

Curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor reprezintă componente esențiale în lupta 

împotriva răspândirii virusului  

Curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri, săli de sport etc.), 

precum și de aerisire a sălilor de clasă se va efectua după cum urmează:  

 

1. În clasă, imediat după ieșirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua 

respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi;  

2. În cancelarie, imediat după ieșirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua 

respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori;  

3. Pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei și ori de câte ori este necesar;  

 

 În fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat, la loc vizibil, graficul de curățenie și 

dezinfecție, care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, frecvența acestora, orarul 

și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică.  

 Se prioritizează dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum:  
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• clanțe, încuietori, butoane și mânere ale ușilor;  

• treptele scărilor;  

• băncile, catedrele și scaunele din clasă;  

• separatoarele montate pe bănci;  

• mesele și scaunele din sălile de cantină;  

• blaturi;  

• balustrade;  

• întrerupătoare de lumină;  

• mânerele echipamentelor și aparatelor (precum cele sportive);  

• butoanele ascensoarelor și ale automatelor de vânzare;  

• obiecte didactice comune;  

• calculator, tastatură, mouse, laptop și tablete partajate între persoane;   

 Planul-cadru de curățenie și dezinfecție pentru unitățile de învățământ este prevăzut în anexa 

nr. 1 B la prezentul ghid.  

 Aplicarea planului de curățenie și dezinfecție :  

• Se curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de dezinfecție.  

• Se folosește un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acțiune 

virucidă/virulicidă).Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă.   

• Se achiziționează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise 

etanș.   

• Eticheta va include informații de siguranță și instrucțiuni de aplicare.Dacă produsul 

concentrat se diluează conform indicațiilor producătorului, soluția de lucru poate fi 

utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentrația, 

data și ora preparării.  

• Detergenții și dezinfectanții vor fi depozitați în spații special amenajate în care nu au 

acces elevii.  

• În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măștii și a mănușilor și 

asigurarea ventilației adecvate.   

• Se recomandă protecția ochilor și accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea 

ochilor, în cazul accidentelor.  

 

 

VII. ALTE DISPOZIŢII: 
 

 

 Dacă un elev  prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, 

tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, 

stare generală modificată) se va respecta următorul protocol:  

• 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.   

• Se va deschide o fereastră pentru aerisire;  

• Vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și, după caz, personalul 

cabinetului medical școlar;  

• Dacă pe perioada izolării elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat 

și dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine 

altcineva;  

• Nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul 

de familie, farmacie, serviciul de urgență sau spital, decât în situația în care 

simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;  
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• Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și 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 infecția la alte persoane;  

• Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/medicul 

de familie, cu precizarea diagnosticului.  

 

 -Sala special amenajată pentru situaţii deosebite privind simptomatologie SARS Cov 2, sau 

alte situaţii de natură medicală, va fi în responsabilitatea unei persoane desemnată special de 

către directorul unităţii de învăţământ. Responsabilul de sală va supraveghea şi va asigura 

suportul necesar, inclusiv mersul la toaletă, pentru elevii din încăpere, până la preluarea 

acestora de către părinţii/reprezentanţii legali.  

 Dacă un elev este depistat pozitiv cu SARS-CoV- 2, se va suspenda activitatea din clasa 

respectivă. În situaţia în care într-o sală desfăşoară cursuri două clase, dimineaţa şi respectiv 

după amiaza, se vor suspenda cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul cu 

SARS Cov 2. Se va face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca elevii din ciclul următor 

să îşi desfăşoare normal cursurile;  

 Dacă minimum trei elevi sunt depistaţi pozitiv cu SARS Cov 2, de la clase diferite, se vor 

suspenda cursurile pentru toată unitatea de învăţământ pentru o perioadă de 14 zile, de la data 

de debut a ultimului caz;  

 Dacă un profesor este depistat pozitiv cu SARS Cov 2:  

• Se informează de îndată conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP-ul;  

• Se vor lua măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare.  

 Dacă profesorii prezintă simptomatologie anunţă şi nu se prezintă la şcoală, se organizează un  

sistem de înlocuire a celor bolnavi;  

 Redeschidere cursurilor/unităţii de învăţământ se decide de către DSP, cu avizul prealabil al 

CMBSU;  

 În funcţie de situaţia epidemiologică, Direcţia de Sănătate Publică poate decide prelungirea 

perioadei de suspendare temporară a cursurilor din cadrul respectivei clase sau din cadrul 

întregii unităţi de învăţământ;  

 

 Produsele de curăţare/dezinfecţie nu trebuie utilizate în apropierea elevilor, iar personalul 

trebuie să se asigure că există o ventilare adecvată a spaţiilor atunci când se utilizează aceste 

produse.  
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ANEXA 1  

 

Conţinutul kit-ului sanitar  

Kitul sanitar va fi furnizat de Sectorul 3 pentru fiecare sală de curs în parte, la fiecare două săptămâni.  

CONŢINUT:  

■ 2 L dezinfectant de mâini;  

■ Pachete şerveţele umede dezinfectante (circa 300 de buc. 

şerveţele);  

■ 2 sticle de săpun lichid antibacterian;  

■ 2 role de şerveţele de hârtie;  

■ 12 role de hârtie igienică. 

ANEXA 2  

 

Formularul privind asigurarea măsurilor de prevenţie SARS Cov 2 în sala de curs 

Data: ____________________   

Sala: ____________________   

 

Nr. 

crt.  

Ora  Cadrul didactic responsabil  Operațiunea desfășurată  Semnătura  
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ANEXA NR. 1B 
 

 

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție pentru 

Liceul Tehnologic „DRAGOMIR HURMUZESCU”  

Sala și ritmul 

de curățenie 
și 

dezinfe cție * 

Intervalul( 

ele) orar(e) 

curățenie/ 

dezinfecți e 

Operațiu 

ni de 
curățeni 

e în 
ordinea 

efectuări 

i 

(inclusiv 

) 

Materia 

le 

utilizat 

e per 

operați 

une 

Tehnica 

aplicată 

per 

operațiune 

Operați 

uni de 
dezinfec 

ție în 
ordinea 

efectuăr 

ii 

Materia 

le 

utilizate 

per 

operațiu 

ne 

Tehnica 

aplicată 

per 

operațiune 

Numele 

și 

prenume 

le 

personal 
ului care 

efectuea 
ză 

operațiu 

nile 

Numele și 

prenumele 
personalul 

ui care 
supravegh 

ează și 

verifică 

Clasa 

… etaj 

… 2x/zi 

curățeni e 

2x/zi dezinfe 

cție 

Dacă se 

învață în 2 

schimb 

uri 

 

 

1. 

Măturar 
ea 

pardosel 

ii 

Halat, 

mască 

și 

mănuși 

pentru 
persona 

l 

Mătură 

și făraș 

Se mătură 
sistematic 

pardoseal a 
pe toată 

suprafața 

sa și 

gunoiul se 

adună în 

făraș, care 

se 

deverseaz 

ă în coșul 

de gunoi. 

     

  2. 

Evacuar 

ea 

deșeuril 

or 

Halat, 

mască 

și 

mănuși 

pentru 

persona 

l Sac 

coș de 

gunoi 

Se scoate 

sacul cu 

gunoi din 

coș, se 

închide 

sacul, se 

depozitea 

ză în 

containeru 

l de 

     

 

    colectare a 

deșeurilor. 

Se pune în 

coșul de 

gunoi un 

sac de 

gunoi nou.  
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3.  

Ștergere 

pupitre  

(exterior  

și 
interior)  

și alte 

suprafeț 

e  

Halat,  

mască  

și  

mănuși 

pentru  
persona 

l 1 
lavetă, 

soluție 

șters  

suprafe 

țe  

Se pune pe 

lavetă 
soluție 

pentru 
șters 

suprafețe și 
se șterge 

un pupitru  

(exterior  

și interior).  

Se repetă 
operațiune 

a pentru 
fiecare 

pupitru. Se 
efectuează 

operațiune 
a și pentru 

catedră, 
întrupătoa 

re de 
lumină, 

pervaz și  

mânere  

ferestre, 

cuier,  

 

4.  

 Dezinfe 

cție 

pupitre  

(exterior 

și 
interior)  

și alte 

suprafeț 

e  

Halat,  

mască  

și  

mănuși 

pentru 
persona 

l 1 
lavetă  

suprafeț  
e  

soluție 
dezinfe 

cție 

suprafeț 

e  

Se pune pe 

lavetă 
soluție 

pentru 
dezinfecți 

e suprafețe  
și se 

dezinfecte 
ază prin 

ștergere un 
pupitru 

(exterior  
și interior).  

Se repetă 

operațiune 

a pentru 

fiecare 

pupitru. Se 

efectuează 

operațiune 

a și pentru 

catedră, 

întrerupăt 

oare de 

lumină, 

pervaze și  

 

  

 

    mânere 

ușă de 

intrare în 

clasă.  

  mânere 

ușă de 

intrare în 

clasă.  
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5.  

Spălarea 

pardosel 

ilor  

Halat,  

mască  

și  

mănuși 

pentru  
persona 

l  
Găleată 

, mop  

Apă  

caldă 

Deterge 
nt  

spălat  

pardose 

li  

Se pune 

apă caldă  

în găleată 
și  

detergent 

pentru 

pardoseli 

conform 

instrucțiu 

nilor de 

utilizare, se 

udă și se 

stoarce 

mopul, se 

șterge 

pardoseal a 

pe toată 

suprafața 

acesteia 

spălând și 

storcând 

frecvent 

mopul. La 

final se 

aruncă apa, 

se spală 

găleata și 

se spală 

mopul.   

     

     

6.  

Dezinfe 

cție 

pardosel 

Halat,  

mască  

și  

mănuși  

Se pune 

apă caldă 

în găleată 

și soluție    
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* Toate sălile vor fi enumerate în tabel în ordinea în care sunt localizate în clădire, începând 

de la ultimul nivel/etaj al clădirii până la cel mai jos (subsol, demisol, parter etc.). Pentru 

fiecare nivel vor fi incluse holuri, grupuri sanitare, terase, alte spații existente (oficii etc., 

precum și lifturi acolo unde există). Pentru fiecare sală vor fi incluse și geamurile și ușile. 

 


