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1.Lista responsabililor eu elaborarea, verificarea _i aprobarea edi�iei sau, dup� caz, a reviziei
in cadrul edi�iei procedurii operaionale: 

Elemente privind
responsabilii/ 
operafiunea 

1 
1.1. ELABORAT 

Numele _i 
Functia Data Semn�tura 

prenumele 

4 

Chirita Ecaterina- 17.01.2022 

Cristina 

1.2. VERIFICAT Mares Petronela- 17.01.2022 

Florentina 
1.3. APROBAT Chirita Ecaterina- 

Cristina 
17.01.2022 

2. Situatia edi�iilor _i a reviziilor în cadrul edi�iilor procedurii opera�ionale: 

Data la care se aplic� 
prevederile edi�iei sau 

reviziei edi�iei 
17.01.2022 

Componenta Modalitatea Editia sau dup� caz, 
revizia în cadrul editiei revizuit� reviziei 

Edit�ia 1 
2.2 

X X 

Revizia1 
2.3 Revizia 

Revizia 
Editia II 

2.n la 1_ 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaz� edi�ia sau dup� caz, revizia din cadrul edi�iei 

procedurii opera�ionale: 

Nume _i Data Scopul
difuz�riiNr. Compartiment| Functia Semn�tura 

prenume primirii 
ert. 

6 
17.01.2022 Informare Chirita

Presedinte 
CP Ecaterina- 

CP 
Cristina 
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MEN Ministerul Educatiei Na�ionale 
PO- Procedur� operational� 
OM-Ordinul Ministrului 
CRU-compartiment resurse umane 
R.O.F.U.I.P. - Regulamentul de organizare _i functionare a unit�tilor de învä�ämânt în înváj�mântul 

preuniversitar. 
C.E.A.C. -Comisia de Evaluare _i Asigurare a Calitä�ii 
SMC sistemul de management al calit��ii. 
Asm. Asistent medical 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 

8.1. Generalit��i: 
Este important ca: 

p�rin�ii/reprezentan�ii legali ai copilului sä� fie clar informa�i _i s� în�eleag� de ce copiii cu simptome nu ar 

trebui adu_i la �coal�,
- intreaga comunitate s� colaboreze în observarea copiilor _i a personalului pentru a diminua riscurile de 

infectare. 

8.2. Triajul zilnic: 

1. Triajul zilnic se efectueaz� de c�tre p�rinte, acas�, prin testarea cu teste rapide de saliva _i aprecierea 
st�rii de s�n�tate a copilului, în urma c�reia pärintele decide prezentarea pre_colarului/elevului la cursuri. 

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectiv�: 
cei cu temperatur� mai mare de 37,3°C _i/sau simptomatologie specific� infect�rii cu SARS-CoV-2 (tuse, 

dificult��i în respira�ie - scurtarea respira�iei, diaree, v�rs�turi) sau alte boli infectocontagioase; 
- cei confirma�i cu infec�ie cu SARS-CoV-2, afla�i în perioada de izolare la domiciliu; 
- cei care sunt declara�i contac�i apropia�i cu o persoan� infectat� cu SARS-CoV-2, afla�i în perioada de 

carantin� la domiciliu/carantin� institu�ionalizat�. 
Se pot prezenta la cursuri în ziua respectiv�: 
- când nu se reg�sesc în niciuna dintre situa�iile de mai sus; 
- dac� unul dintre membrii familiei prezint� simptome de infec�ie a tractului respirator, dar nu a fost 

confirmat cu virusul SARS-CoV-2; 
- cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curg�tor cu secre�ie nazal� 

clar�, ochi curgätori/prurit); 

2. De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic si asistentul medical vor aprecia starea de 

s�n�tate a prescolarilor prin observa�ie atent� �i întreb�ri privind starea de s�n�tate; 

3. In cazul în care pre_colarii prezint� în timpul orelor de curs stare febril� sau simptomatologie specific� 
infect�rii cu SARS-CoV-2, se aplic� Protocolul de izolare;
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4. Revenirea in colectivitate a copiülor care au avut probleme de samitate yi au absentat de la grudinita (din 
motive medicale) se va realiza obligatoriu in baza unei adeveringe medicdle, care s� precizeze diagnosticul 
si care se va preda cadrului didactic de la prima or� de curs sau asistentului medical. Adeverintele vor fi 

centralizate la nivelul persoanei desemnate; 

5. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar _i nedidactic care prezintá simptome specifice unei 

afectiuni cu poten�ial infec�ios (febr�, tuse, dureri de cap, dureri de gåt, dificult�a�i de respira�ie, diaree 
värsaturi) se izoleaz� la �omiciliu, contacteaz� medicul de familie �i anuntá de îndatá responsabilul 

desemnat de conducerea unit��ii de înv���mânt. 

6. Va fi desemnat un cadru didactic, responsabil cu eviden�a prescolarilor _i a cazurilor de îmboln�viri din 
unitatea _colar�. Acesta va coordona activitatea de prevenire a infec�iei cu SARS CoV-2 �i se va afla în 

permanent� leg�tur� cu personalul medico-sanitar, cu reprezentan�ii I.S.J., D.s.P., ai autorit��ilor locale.

9. Responsabilit��i: 
Responsabil de proces = director
Echipa de proces cadre didactice 

= responsabilul cu activitatea de prevenire a infectiei cu SARS CoV-2 

10. Analiza procedurii. 
Analiza �i revizuirea procedurii se face anual. 


