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Plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu 

CORONAVIRUS -  SARS-Cov2 

Conform ORDINULUI MEC/MS nr. 5.487/1.494/2020 
 

1. Afișarea pe site-ul instituției și la avizierul de la intrarea în instituție a măsurilor 

comunicate de Ministerul Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu 

CORONAVIRUS; 

2. Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu în care se află dezinfectant de mâini 

pentru toate persoanele care intră în unitatea de învățământ; 

3. Asigurarea unei rezerve de măști disponibile la intrarea în unitate; 

4. Realizarea triajului epidemiologic de către o persoană desemnată în acest sens de 

către conducerea școlii, prin verificarea temperaturii fiecărui elev și cadru didactic, 

personal didactic- auxiliar şi nedidactic; 

5. Asigurarea la nivelul fiecărei clase a materialelor igienico-sanitare pentru dezinfecția 

mâinilor și a suprafețelor; 

6. Băncile din sălile de clasă vor fi așezate la minim 1 metru distanță; 

7. Elevii își vor păstra același loc în sala de clasă de la începutul anului școlar; 

8. Activitățile didactice pe grupe sunt interzise; 

9. În toată incinta unității de învățământ se vor respecta circuitele funcționale de intrare-

ieșire. 

10. Pe toată durata cursurilor purtarea măștilor este obligatorie, atât de către elevi, cât și 

de către personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic. 

11. Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil cu coordonarea 

activităților de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov2 care se va asigura 

de respectarea măsurilor impuse; 

12. Se interzice schimbul de obiecte personale sau jucării între elevi și/sau profesori; 
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13. Sălile de clasă, laboratoarele şi atelierele vor fi aerisite zilnic înainte cu 30 de minute 

de începerea cursurilor,în timpul recreaţiilor câte 10 minute şi la finalul zilei; 

14. Accesul persoanelor străine este interzis în unitatea de învățământ, ședințele cu 

părinții se vor susține online sau individual; 

15. Jocurile de contact sau cele cu mingea sunt interzise la ora de educație fizică și sport; 

16. Elevii care prezintă simptome ale virusului SARS-Cov2 sau temperatură mai mare de 

37,3˚ vor fi separați de restul colectivității într-o încăpere „izolator”, până vor fi 

preluați de părinți sau de un cadru medical. 

17. Se recomandă folosirea de către profesori a unor cataloage individuale, urmând ca 

notarea elevilor în catalogul clasei să se facă după un grafic stabilit de conducerea 

unității. După fiecare utilizare a cataloagelor, acestea se dezinfectează corespunzător.  

18. În cazul unui lucrător confirmat cu SARS-Cov2, angajatorul are obligația să 

informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în 

vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. 
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