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 ❒  Dezvoltați și implementați proceduri de verificare a simptomelor de Covid-19 pentru 

toate persoanele din școală (elevi, personal):  

 instruiți personalul responsabil al școlii, dar și părinții, pentru verificarea și 

atestarea faptului că elevii nu au manifestat simptome de Covid-19 în 

ultimele 24 de ore;  

 asigurați controlul general și luarea temperaturii fără atingere la intrarea în 

școală;  

 asigurați facilități și încurajați spălarea sau dezinfectarea mâinilor la intrarea 

în școală;  

 documentați și informați imediat autoritățile responsabile, personalul și 

familiile despre cazuri pozitive de Covid-19, cu menținerea confidențialității 

și fără a-i stigmatiza;  

 dacă un elev manifestă simptome, se comunică imediat familiei și medicului 

școlar / medicului de familie, pentru a fi preluat acasă sau de către o unitate 

spitalicească; 

 ❒ monitorizați absența personalului și, acolo unde este posibil, asigurați personal de rezervă 

instruit pentru prevenirea, detectarea timpurie și controlul Covid-19 în școală; 

❒ monitorizați tipul îmbolnăvirilor și simptomelor manifestate de elevi și personal, pentru o 

cât mai eficientă gestionare și izolare a lor;  

❒ monitorizați (concepeți o foaie de monitorizare) pe parcursul întregii zile apariția de 

simptome specifice Covid-19 la elevi și personal;  

❒ persoanele (elevi, personal) care prezintă simptome specifice Covid-19 sau care au fost în 

contact cu persoane testate pozitiv pentru Covid-19 sunt rugate să NU se prezinte la școală; 

 elaborați politici flexibile privind prezența și concediile medicale / absențele 

motivate medical, care să încurajeze elevii și personalul să rămână acasă 

când sunt bolnavi sau când au grijă de membrii bolnavi ai familiei;  

  asigurați-vă că această regulă este cunoscută și înțeleasă de către toți cei 

vizați;  

 asigurați-i pe cei în cauză că nu vor exista niciun fel de repercursiuni pentru 

astfel de absențe;  



 descurajați utilizarea de premii și stimulente menite să promoveze prezența 

totală;  

❒ solicitați celor care sunt testați pozitiv pentru Covid-19 să notifice imediat școala;  

❒ solicitați celor care au în familie persoane testate pozitiv pentru Covid-19 să notifice 

imediat școala;  

❒ preveniți discriminarea elevilor, personalului și familiilor lor pe motiv că au fost sau sunt 

infectați cu Coronavirus;  

❒ persoanele (elevi, personal) care manifestă simptome specifice de Covid-19 sunt rugate 

imediat să poarte mască facială și sunt izolate în spațiile special pregătite în școală, urmând a 

pleca cât de repede posibil acasă sau la o unitate spitalicească;  

❒ stabiliți proceduri prin care să poată fi transportată cât de repede posibil, acasă sau la spital, 

orice persoană care manifestă simptome precum: febră, tuse, dificultăți sau insuficiențe 

respiratorii, frisoane, tremur, dureri musculare, dureri de cap, dureri de gât, pierderi recente de 

miros și gust;  

❒ pentru îmbolnăviri sau răniri grave sunați imediat la serviciul 112;  

❒ solicitați asistență medicală imediată în cazul simptomelor severe, precum durere 

persistentă și presiune în piept, confuzie, față sau buze vinete;  

❒ informați imediat autoritățile, personalul și familiile despre cazuri testate pozitiv pentru 

Covid-19, cu păstrarea confidențialității și fără a stigmatiza;  

❒ închideți imediat zonele care au intrat în contact cu o persoană infectată și nu le mai 

utilizați decât după dezinfectarea lor; o clasa, biroul sau departamentul din care provine 

persoana testată pozitiv se va închide temporar, iar toți cei care fac parte din grupul respectiv 

se vor autoizola pentru 14 zile;  

 similar, orice alte contacte apropiate ale persoanei testate pozitiv din afara 

clasei / biroului / departamentului se vor autoizola pentru 14 zile;  

 spații adiționale vizitate de persoana testată pozitiv sunt necesar a fi închise 

temporar, pentru curățare și dezinfecție; o pentru a reduce riscul de 

expunere, puteți aștepta 24 de ore până la demararea procesului de curățare 

și dezinfectare a respectivelor spații și suprafețe;  

 dacă nu este posibil să așteptați 24 de ore, lăsați cât de mult timp posibil să 

treacă; 



 asigurați o aplicare corectă a dezinfectanților, de către personal instruit și 

echipat corespunzător, și aerisiți încăperile; o nu lăsați dezinfectanți la 

îndemâna elevilor;  

❒ informați personalul și elevii infectați că nu se vor putea reîntoarce la școală decât după 

expirarea perioadelor de izolare impuse de autorități; 

❒ consultați-vă cu autoritățile responsabile, pentru o eventuală testare largă, la nivelul școlii; 

❒ instruiți întregul personal și oferiți informații privind următoarele acțiuni de siguranță a 

sănătății publice:  

 regulile privind distanțarea fizică în școală și importanța ei; o practici 

sănătoase privind igiena;  

 soluțiile de acoperire a feței; o folosirea și îndepărtarea corectă a măștilor; o 

procedura de termometrizare;  

 simptome specifice de Covid-19;  

 pașii de urmat în caz de infectare a personalului, elevilor sau membrilor 

familiilor lor; ❒ luați în considerarea realizarea instruirii online, sau față-în-

față, dar cu asigurarea distanțării fizice;  

❒ identificați funcțiile și rolurile esențiale și planificați acoperirea alternativă a acestora, prin 

instruirea încrucișată a personalului;  

❒ integrați aspecte privind prevenirea și controlul bolilor în activitățile și lecțiile zilnice;  

❒ educați și promovați spălarea mâinilor, evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii cu mâini 

neigienizate și acoperirea tuselor și strănuturilor: 

 strănut sau tuse doar în șervețel de unică folosință sau cot îndoit;  

 spălarea mâinilor la sosire / plecare, înainte și după masă, după tuse, strănut 

sau șters nasul, după revenirea de afară, înainte și după folosirea grupului 

sanitar;  

 spălarea corectă, riguroasă, timp de min. 20 de sec.;  

 folosirea dezinfectantului de mâini, atunci când apa și săpunul nu sunt 

disponibile; dezinfectantul de mâini trebuie frecat pe mâini până când 

mâinile sunt uscate; 

NOTĂ: spălarea frecventă și corectă cu apă și săpun este mai eficientă decât folosirea 

soluțiilor dezinfectante pentru mâini.  

❒ oferiți informații și instruiți personalul și elevii privind purtarea și îndepărtarea corectă a 

măștilor, măștilor textile și a altor soluții de acoperire a feței;  



❒ întreg personalul școlii poartă mască;  

❒ încurajați elevii să poarte mască în situații în care distanțarea fizică nu poate fi menținută 

cu ușurință (în autobuze școlare sau în alte situații în care spațiul este insuficient);  

❒ amintiți-le frecvent elevilor și personalului să nu atingă masca și să se spele frecvent pe 

mâini. 

Comunicarea publică generală. 

❒ urmăriți comunicările oficiale cu privire la evoluția numărului infecțiilor și zonele de 

transmitere și adaptați, în consecință, măsurile de prevenție și control Covid-19 de la nivelul 

școlii;  

❒ dezvoltați anticipat planuri pentru asigurarea continuității învățării în cazul închiderii totale 

sau parțiale a școlii;  

❒ implementați un sistem de comunicare care să permită personalului și familiilor să 

raporteze cazuri de infecție sau expunere și, de asemenea, să primească notificări privind 

cazurile pozitive și posibila expunere, totul cu asigurarea confidențialității;  

❒ desemnați personal responsabil să răspundă îngrijorărilor legate de Covid-19 în școală și 

care să fie instruiți în pregătirea documentelor, gestionarea cazurilor de expunere la infecție și 

relaționarea cu autoritățile responsabile.  
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