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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în 

cadrul ediției procedurii operaționale. 

 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii / 
operațiunea 

 

Numele și 

prenumele 

 

Funcția 

 

Data 

 

Semnătura 

 

1.1. 

 

Elaborat 

Holom Dorin 
 

Director adjunct 

Profesor 

responsabil cu 

redactarea 

 

 

11.09.2020 

 

1.2. Verificat Leva Andreea Silvana 
 

Responsabil 
CEAC 

18.09.2020  

1.3. Aprobat C.A Lic.Timotei Cipariu 
 

Președinte CA 18.09.2020  

 

2. Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției procedurii 

operaționale 

 

 

Nr. 
crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
ex. Compartiment Funcția Nume și 

prenume 

Data 
primirii Semn. 

1  

Aprobare 

 

1 

 

Consiliul de 

administrație 

 

Președinte 

Meteș Ioan   

2 Avizare 1 ISJ Sibiu Inspector  
  

3  

Aplicare 

 

1 

Personalul didactic, 
didactic- 
auxiliar si 
nedidactic al Lic. 
Timotei Cipariu, 
Dumbrăveni 

 

Director 

Meteș Ioan   

4  

Informare 

 

1 

Consiliul de 
administrație 

Președinte Meteș Ioan   

5 Arhivare 1 Secretariat Secretar 
 Andrei  
 Daniela Lucia 

  

6 
Alte 

scopuri 
 

Postare pe site-ul școlii Muntean Alin 
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3.  Scopul procedurii operaționale: 

➢ Scopul acestei proceduri este acela de a asigura aplicarea corectă a prevederilor ORDINULUI 

nr.5.487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților școlare/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemilogică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu Virusul-SARS-Cov-2. 

➢ Procedura stabilește măsurile de prevenire și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în cadrul 

Liceului Timotei Cipariu, Dumbrăveni (jud. Sibiu). 

 

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

➢ Procedura privind măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 se aplică  

personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al Lic. Timotei Cipariu și elevilor; 

➢ Prezenta procedură va fi aplicată de către toți angajații școlii în scopul prevenirii și combaterii 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 a acestora și a elevilor care vor participa la 

cursurile/activitățile educative din cadrul instituției de învățământ, odată cu începerea anului 

școlar 2020/2021. 

5. Documente de referință/reglementări aplicabile activității procedurale 

➢ Legea Educației Naționale 1/ 2011 cu completările și modificările ulterioare; 

➢  art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

➢  art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

➢  art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru 

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

naţionale nr. 1/2011 

➢   Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.  5.530/2011  privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

➢  Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
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➢ văzând Referatul de aprobare nr. DGIP 5.746 din 31.08.2020 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

 

➢ Referatul de aprobare nr. NT 7.402 din 28.08.2020 al Ministerului Sănătăţii,  

➢ în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

6. Definiții și abrevieri ale termenilor: 

 

 Abrevieri ale termenilor 

- CA - Consiliul de Administrație 

- ISJ - Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 

- CEAC - Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 

 

7.  Descrierea procedurii operaționale 

7.1. Generalități 

Procedura privind măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

stabilește etapele ce trebuie parcurse succesiv și obligatoriu de către personalul și  elevii 

Lic.Timotei Cipariu, Dumbrăveni. Ea prezintă, în scris, toți pașii ce trebuie urmați, metodele de 

lucru stabilite și regulile de aplicat în vederea respectării acestora. 

Procedura este însoțită de o serie de formulare adiționale, prin care se transmit și se 

recepționează informațiile și datele necesare. 

7.2  Modul de lucru. Derularea operașiunilor și acțiunilor activității. 

7.2.1. Măsuri pentru organizarea activității în actualul context epidemiologic: 

accesul în școală este organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană 

și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate; 

- accesul le este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade 

Celsius- 

temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției; 
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- suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, vor fi evitate aglomerările de persoane. 

 

 

 

7.2.2. Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților educative 

(cursurilor școlare) 

 

- activitatea de pregătire se va organiza pe clase, formate din elevi repartizați conform regulilor 

de distanțare; 

- pauzele vor fi de 10 minute la fiecare oră, timp în care încăperile vor fi aerisite, iar profesorii 

de serviciu pe școală vor supraveghea elevii astfel încât, simultan, să nu se întâlnească mai 

mulți  elevi (atât în grupurile sanitare cât și pe coridoare); 

- înainte de începerea activității, spațiile vor  f i dezinfectate cu  substanțe biocide, pe bază de 

clor sau  alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de 

minute; 

- accesul în interiorul unității de învățământ preuniversitar se va realiza doar după verificarea 

temperaturii 

- temperatură care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius - și sub rezerva absenței 

simptomelor virozelor respiratorii și dezinfecția mâinilor; 

- elevii și profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală, iar elevii vor fi 

așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și în dreapta și un rând liber 

în față și în spate; 

- măștile purtate vor fi colectate în locuri special amenajate. 

7.2.3. Masurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cuSARS-CoV-2 

I. Măsuri la intrarea în instituție a elevilor și a cadrelor didactice 

- Asigurarea triajului epidemiologic pentru personalul școlii și elevi (va cuprinde  măsurarea 

temperaturii și declararea de antecedente personale privind simptomatologia respiratorie) 

- prestabilirea circuitului către/și din sala de curs; 

- personalul școlii și elevii vor fi protejați prin masca facială; 
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- intrarea în sala de clasă se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 metri, iar în 

fața ușii vor exista marcaje cu bandă ; 

- pupitrele vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică 

a situării acestora la intrarea în sală (oglinda calsei); 

- profesorul diriginte  asigură dirijarea elevului către locul destinat. 

 

- este interzis accesul în unitatea școlară fără mască atât a personalului școlii cât și al elevilor; 

 

- este interzis accesul în unitatea școlară a aparținătorilor elevilor (părinți, bunici, alte rude etc.) 

 

- prezența la școală a elevilor navetiști se va face în două schimburi, respectiv o grupă va  asista la ore 

față în față cu profesorii, iar în săptămâna următoare în mediul online , realizându-se schimbul cu 

cealaltă grupă (în acest mod se va asigura distanțarea socială cerută  în timpul deplasării spre / de la 

școală în microbuzele școlare). 
 

- Conform recomandărilor pentru începerea anului școlar 2020-2021 în condiții de siguranță pentru 

toți elevii și personalul școlii, menționăm că unitatea noastră de învățământ va utiliza scenariul verde 

( ce presupune începerea anului școlar cu frecvență normală,în condiții stricte de asigurare a 

sănătății) respectiv cel galben (ce presupune cursuri organizate după un model mixt/hibrid – 

activitate educativă față în față combinată cu cea oline) pentru elevii navetiști. 

 

 

II. Asigurarea condițiilor igienice în sala de curs 

 

- asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate ( pupitre, scaune), a 

clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a pervazurilor –prin ștergerea cu apă și detregent- apoi cu 

substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte de și la finalul orelor (zilnic) 

- aerisirea sălii înainte de începerea orelor, pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute (zilnic), cât și 

în timpul pauzelor (10 minute); 

- la intrarea în sala de clasă, se vor amplasa dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru 

mâini; 

- stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între elevi , pe rânduri și între rânduri de cel puțin 

1,5 m, iar elevii sunt obligați să păstreze locul desemnat pe tot parcursul anului școlar; 

- pe toată durata cursurilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea 

socială, igienizarea mâinilor, evitarea atingerii nasului, ochilor, gurii cu mâinile nedezinfectate, 

strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur, evitarea 

schimbului de obiecte personale, sau împărțirea măncării etc.) 

- se va evita utilizarea laboratoarelor pe cât posibil, cu excepția unor situații speciale, caz în care 

acestea vor fi dezinfectate după utilizare, pentru fiecare clasă în parte. 
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III. Asigurarea condițiilor igienice pentru grupul sanitar 

 

- asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă; 

- asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei; 

- asigurarea de dispensere de săpun, situate lângă lavoare; 

- asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie; 

- asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (WC, lavoare, clanțe, pardoseală etc). 

 

 

 

Din punct de vedere sanitar, dirigintele fiecărei clase va instrui elevii cu privire la normele igienico-

sanitare de protecție împotriva Virusului-SARS-COV-2 cum ar fi: 

- menținerea stării de igienă corespunzătoare, pentru a preveni răspândirea îmbolnăvirilor; 

- asigurarea condițiilor de securitate și a unui mediu sănătos pentru colectivitatea de elevi și pentru 

personalul școlii; 

Responsabilul cu igienizarea școlii va informa subalternii  cu privire la asigurarea, păstrarea și 

utilizarea materialelor, produselor de curățat, precum și a produselor biocide, conform normelor în 

vigoare; intensificarea măsurilor de curățenie, spălare, igienizare, aerisire a spațiilor din unitatea de 

învățământ și anume: asigurarea circuitului intrare-ieșire în unitatea de învățământ, interzicerea 

intrării în colectivitate a persoanelor ce prezită o temperatură mai mare de 37, 3 (temperatură 

măsurată cu ajutorul termoscanerelor cu infraroșu non-contact) precum și acelor cu 

simptomatologie specifică bolilor infecto-contagioase;  

- intensificarea măsurilor de igienă,curățenie și dezinfecție zilnică în spațiile unității școlare (este 

necesar covor la intrare cu dezinfectant, un proces de curățare în prealabil, cu respectarea 

concentrației de dezinfectant cât și a timpului de acțiune a substanțelor de dezinfectat în procesul 

de dezinfecție, urmat de o clătire intensivă, atât a suprafețelor cât și a mânerelor 

ușilor,balustradelor); 

- asigurarea materialelor igienico-sanitare (săpun lichid, dezinfectant pentru mâini, hârtie igienică) 

la grupurile sanitare situate în unitatea de învățământ, având suport corespunzător pentru acestea; 
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- schimbarea periodică a lavetelor și folosirea lor pe culori în funcție de locație (ex. galben pentru 

suprafețe, birouri, alb ptr. obiecte sanitare, etc.), cât și clătirea și dezinfecția zilnică a ustensilelor 

utilizate în activitatea de curățenie; 

- etichetarea periodică a ustensilelor de curățat în funcție de destinația de folosință; 

- etichetarea și închiderea ermetică a recipientelor în care sunt păstrate substanțele sau soluțiile de 

curățat; (produsele de curățat se păstrează doar în recipientul original, în spații special amenajate 

pentru depozitare, departe de sursa de căldura și nu este permis amestecul produselor sub nici 

oformă). 

- respectarea întocmai a indicațiilor de utilizare de pe eticheta produsului, aflat în termen de 

valabilitate, pentru asigurarea concentrației optime și a timpului de contact a acestor biocide, în 

vederea asigurării unei dezinfecții eficiente, precum și cunoașterea, de către personalul de îngrijire, 

în orice moment a denumirii dezinfectantului utilizat,data preparării soluției de lucru,concentrația 

de lucru,precum și timpul de acțiune; 

- asigurarea continuă cu produse dezinfectante pentru mâini și suprafețe (produse biocide ) însoțite 

de certificat de conformitate 

- uscarea ustensilelor și a materialelor de curățat pe un suport special destinat pentru aceasta; 

- utilizarea măștii de protecție,respectarea timpului de folosire și a măsurilor de colectare ale 

acestora într- un recipient special (pubelă sau coș inscripționate în acest scop). 

7.3. Monitorizarea procedurii 

Se face de către CA al Lic.Timotei Cipariu, Dumbrăveni, directorul și directorul adjunct  

 

8. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

8.1 Directorii școlii sunt responsabili pentru: 

- elaborarea, împreună cu medicul școlar/asistentul medical desemnat de autoritățile locale, a 

prezentei proceduri; 

- popularizarea prevederilor prezentei proceduri prin toate mijloacele (afișare la sediul scolii, 

publicare pe site-ul școlii, publicare online pe grupurile create,etc); 

- urmărirea cunoașterii tuturor măsurilor din prezenta procedură de către personalul din subordine; 

- monitorizarea respectării procedurii. 
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8.2 Administratorul școlii este responsabil pentru: 

- aprovizionarea corectă și la timp cu toate materialele necesare; 

- repartizarea materialelor pe sectoare și pe lucrători; 

- realizarea operațiunilor de amenajare și organizare a spațiului școlar în conformitate cu 

cerințele Ordinului nr.5.487/1494/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combaterea 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, odată cu începerea noului 

an școlar 2020-2021. 

      - urmărirea cunoașterii și respectării tuturor măsurilor din prezenta procedură de către personalul din 

subordine.  

8.3 Personalul didactic din cadrul Lic. Timotei Cipariu, Dumbrăveni are obligația 

- de a cunoaște și respecta prevederile prezentei proceduri; 

- de a supraveghea comportamentul elevilor pe toată perioada prezenței acestora în incinta școlii. 

8.4 Elevii care participă la activitatea educativă au obligația de: 

- a lua la cunoștință normele igienico sanitare de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-COV-2; 

- a  respecta măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii. 

8.5 Secretariatul școlii este responsabil de păstrarea înregistrărilor realizate prin aplicarea procedurii 

Lista de distribuire a procedurii 

Nr. 
ex. 

Compartiment Nume și prenume Data primirii Semn. 

1. Conducere Meteș Ioan 14.09.2020  

2. Conducere Holom Dorin 14.09.2020  

3. Secretariat Andrei Daniela 14.09.2020 
 

4. Contabilitate Petri Dana 14.09.2020 
 

5. Administrație – Timotei 

Cipariu 

Brînda Sonia 14.09.2020 
 

 Administraţie – Cuza Vodă Jakab Ilona 14.09.2020 
 

 GPN nr. 1 Dîrloşan Corina 14.09.2020 
 

 GPP nr. 2 Stăiculescu Marcela 14.09.2020 
 

 GPN nr. 3 Suciu Maria 14.09.2020 
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 Şcoala Primară Ernea Ştef Anca 14.09.2020 
 

 GPN Şaroş pa Târnave Dîrloşan Ramona 14.09.2020 
 

 Şcoala Gimnazială Şaroş pe 

Târnave 

Maricari Alexandru 14.09.2020 
 

 


