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Procedura operațională
PRIVIND IZOLAREA ELEVILOR BOLNAVI
în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul
ediţiei procedurii operaţionale:
Nr.
Crt.

Elemente privind
responsabilii /
operaţiunea

1.1.
1.2.

Elaborat
Verificat

Capmare Lavinia

1.3.

Aprobat

Munteanu Alina Mihaela

Numele şi prenumele

Mardare Liliana

Funcţia

Data

Membru CEAC
Membru CEAC
Responsabil CEAC
Director

07.09.2020
08.09.2020
08.09.2020

Semnătura

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:

2.1
2.2
2.3

Ediţia sau după caz,
revizia în cadrul ediţiei

Componenta
revizuită

Modalitatea
reviziei

Ediţia 1
Revizia 1
Revizia

x

x

Data la care se aplică
prevederile ediţiei sau
reviziei ediţiei
8.09.2020

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale:
Nr.
crt.

Scopul
Difuzării

Exem
plar
nr.

1

Compartiment

2

3

Funcţia
4

Nume şi
prenume
5

Data
Primirii

Semnătura

6

7

3.1.

Aplicare

1

CA

Director

Munteanu Alina
Mihaela

10.09.2020

3.2.

Informare

1

CP

Director

Munteanu Alina
Mihaela

10.09.2020

3.3.

Evidenţă

1

CEAC

Secretar

Mardare Liliana

10.09.2020

Arhivare
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4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE:
Scopul prezentei proceduri este de:
- a stabili modalitățile de izolare a elevilor bolnavi, în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
- a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
- de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
- de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în
luarea deciziei.
5.DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII OPERAŢIONALE
Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice, personalului nedidactic si didactic auxiliar din unitatea
şcolară.
6.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
6.1 Reglementari internaţionale - nu este cazul
6.2 Legislaţia primară
- Legea educaţiei naţionale nr. l/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 100/ 1998, privind asistenta de sanatate publică
- Legea nr. 344/ 2002, privind aprobarea OG nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994
privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena si sanatate publica
- Legea nr. 316 din 28/06/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
6.3. Legislaţia secundară
- OMEN nr. 4614/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de
Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
- OG nr. 108/ 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea
contravenţiilor la normele legale de igiena si sanatate publica,
- Ordin nr. 288/2006, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în
domeniul protecţiei drepturilor copilului
- Norma tehnica din 06/03/2003, privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţile sanitare
- ORDIN nr. 1.494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2
Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor
de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusulSARS-CoV-2
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
- Organigrama;
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- Regulamentul de organizare şi funcţionare;
7.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA
OPERAŢIONALĂ

7.1.Definiţii
Nr.crt. TERMENUL
Procedură operaţională
1.

2.

Ediţie a unei proceduri

3.

Revizia în cadrul unei proceduri

DEFINIŢIA
prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce
trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a
regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu
privire la aspectul procesual.
forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei
proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată.
forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei
proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată.

7.2. Abrevieri
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean
D – Director
CA – Consiliul de Administraţie
CP – Consiliul profesoral
MEN – Ministerul Educatiei Naţionale
PO – Procedură operaţională
OM – Ordinul Ministrului
CRU – compartiment resurse umane
R.O.F.U.I.P. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ în învăţământul
preuniversitar.
C.E.A.C. – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
SMC - sistemul de management al calității.
Asm. – Asistent medical
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8.DESCRIEREA PROCEDURII
8.1. Generalități
Izolarea se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de
exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare
generală modificată).
8.2. Protocol de izolare a copiilor bolnavi
- Cadrul didactic care a constatat că un elev este bolnav îl va conduce imediat în cabimetul medical , la parterul
şcolii ,unde elevul va fi izolat de restul elevilor, apoi va anunța responsabilul coordonator al activității de
prevenire a infecției cu SARS CoV-2.
- Responsabilul coordonator al activității de prevenire a infecției cu SARS CoV-2 va informa părinții elevului
bolnav.
- Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va
părăsi unitatea de învăţământ însoţit.
- Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe.
- Se va deschide o fereastră pentru aerisire.
- Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind
produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva.
- Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie, farmacie,
serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela
serviciul de urgenţă 112.
- Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi 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 infecţia la alte persoane.
- Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu
precizarea diagnosticului.
9. Responsabilităţi :
Responsabil de proces = director, prof. Munteanu Alina Mihaela
Echipa de proces
= cadre didactice
Pîrlea Delia Rocsana = responsabilul cu activitatea de prevenire a infecției cu SARS CoV-2

10. Analiza procedurii.
Analiza şi revizuirea procedurii se face anual.
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11. Anexe, înregistrări, arhivări
Toate documentele și dovezile pe baza cărora se realizează activitatea se înregistrează
în dosarul comisiei și în dosarul CEAC.

12. Cuprins
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