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respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protectie) 

Prezenta procedura este elaborata dupa consultarea membrilor Consiliului Profesoral in data de 

01.09.2021 , prezentarea si discutarea in cadrul comisiei CEAC intrunita in data de …..09.2021 si 

aprobata in Consiliul de Administratie din data de   ...10.2021 , 

 inregistrata cu numarul 738 / 27.09.2021, actualizata conform ordinului comun ME 5196/03.09.21si 

MS 1756/03.09.2021 

PROCEDURA 
PRIVIND MASURILE IGIENICO-SANITARE PRIVIND PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR CU 

VIRUSUL SARS COV-2 PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII IN SCOALA GIMNAZIALA 

“PROFESOR CRISTEA STANESCU”, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA,  

IN ANUL SCOLAR 2021-2022 IN CAZUL APLICARII SCENARIULUI VERDE 

 (Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu 

http://www.scoalacornu.ro/
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CAPITOLUL I.  LEGISLATIE 

- Legea nr.1/2011, legea Educaţiei Naţionale, cu  modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţă de urgenţă nr. 75 /2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.M.E.N.C.S nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

- OMENCS nr. 4742/10 august2016 pentru aprobarea Statutului elevului;Instrucțiunile MEN1/2018M.Of.481 din 12 iunie 2018; 

- OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în MO al României, Partea I, nr. 

22/21.01.1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanțele Militare privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19; 

- Adresă MEC din 28.04.2020 – Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgenţă; 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a 

sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1456/2020 pentru aprobarea NORMELOR DE IGIENĂ din 25 august 2020 privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;; 

- Ordinul comun al Ministrului Educației 5196/03.09.21și Cercetării și Ministrului Sănătății nr. 1756/03.09.2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

http://www.scoalacornu.ro/
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CAPITOLUL II. ACCESUL ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

• Accesul va fi gestionat la intrarea în instituţia de învăţământ de profesorii de serviciu pe şcoală. 

• Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind  marcajele aplicate pe asfalt;  

• Intrarea in scoala se realizeaza pe uşa de acces secundara 1 a elevilor, iar ieşirea se va face prin intrarea secundara 2 a scolii.  

Respectarea distanţării fizice  în instituţia de învăţământ este esenţială;  sunt  amplasate săgeţi de culoare rosie pentru intrare si 

sageti de culoare galbena pentru deplasare la toalete; 

• Căile de acces vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact; 

• Se vor respecta intervalele de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;  

• După dezinfecţia mâinilor si pe covorasele de la intrare, elevii vor merge direct în sălile de clasă; 

• Accesul oricăror altor persoane este strict interzis în afara cazurilor excepţionale, (parinti insotitori ai elevilor cu problem 

medicale deosebite) unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

 

 

 

 

 

http://www.scoalacornu.ro/
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CAPITOLUL II.  TRIAJUL ELEVILOR 

 Triajul epidemiologic al elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare de catre personalul medical 

desemnat de Primaria Comunei Cornu, Prahova, care va efectua triajul conform legislatiei in vigoare.  Acesta va fi echipat 

conform normelor standard de echipare.  

 Elevii depistati cu temperatura mai mare de 37,3 grade nu au acces in scoala. In cazul in care un elev se simte rau in 

timpul programului, este insotit in camera de izolare. Se informeaza parintele si medicul de familie, iar acestia, de comun 

acord, stabilesc ce va face elevul mai departe. Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul 

curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului; 

 SCOALA NU SE VA IMPLICA IN LUAREA DECIZIILOR IN ACESTE POSIBILE SITUATII.  

 In cazul in care un cadru didactic prezinta stare de deteriorare a sanatatii in timpul programului, acesta anunta 

conducerea scolii si paraseste unitatea. Profesorul de serviciu desemnat va intra si va supraveghea ora. Profesorul de serviciu 

nu va avea alte ore in ziua respectiva. In cazul in care nu se poate asigura un profesor de serviciu in programul de dupa-amiaza, 

se va solicita prezenta unui cadru didactic din programul de dimineata.  

 

 

 

http://www.scoalacornu.ro/
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CAPITOLUL III. Organizarea în interiorul unității  

• Se respecta orarul aprobat in CA: clasele primare si gimnaziale dimineata,. (sosirea claselor la scoala se realizeaza cu un 

decalaj de cateva minute pentru a se pastra distantarea sociala) 

• Se respecta traseele stabilite de intrare, deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând 

păstrarea unei distanţe fizice între elevi.  

• Sunt  amplasate instructiuni uşor de înţeles.(in bai si salile de clasa) 

• La intrarea în unitate şi in clase, sunt aşezate flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată 

dezinfecţia frecventă.  

• Sala se amenajeaza astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, ceea ce implică eliminarea mobilierului care nu 

este necesar, distanţarea de minimum 1 metru între elevi si montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea 

nu este posibilă(clasele:II VII,); 

• Se realizarea oglinda clasei si se eticheteaza banca; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba locurile între 

ei pe toată perioada cursurilor; 

• Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 

• Este interzis schimbul de obiecte personale; 

• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor, apoi în timpul recreaţiilor, 10 minute 

şi la finalul zilei; 

http://www.scoalacornu.ro/
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• Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, 

atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ. 

• Se va asigura distantarea pe perioada pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare cu scopul 

respectării distanţării fizice;  

• Toate cadrele didactice vor folosi cataloage proprii (agende), unde vor înregistra notele și absențele elevilor. Pentru reducerea 

riscurilor asociate unei aglomerări de cadre didactice în cancelarii și a atingerii cataloagelor de către diferite cadre didactice pe 

parcursul aceleiași zile, transferul acestor înregistrări în cataloagele claselor se face după următorul  

program: învăţământul primar: în fiecare vineri a fiecărei săptămâni; învăţământul gimnazial: odată pe săptămână, în funcţie de 

orarul fiecărui profesor. 

• Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanţării fizice; 

• Pauzele dintre ore vor fi de 10 minute, numai pentru schimbarea claselor, de către cadrele didactice, iar orele vor fi de 45 

de minute. În acest interval de 45 de minute, fiecare clasă, va avea o pauză de 10 minute. Pauzele sunt organizate astfel 

încât să nu se intersecteze elevii de la clase diferite și folosirea toaletelor să fie făcută în condiții de distanțare; 

• Personalul didactic și nedidactic va supraveghea circulația elevilor și a cadrelor didactice pentru respectarea distanțării 

fizice și a tuturor măsurilor, astfel încât să nu existe apropiere între elevi din clase diferite, respectiv cadre didactice și elevi 

în afara sălilor de clasă; 

• In pauza se vor lua masuri de aerisire a clasei prin grija personalului de serviciu si a profesorului de la clasa 

 

http://www.scoalacornu.ro/
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• În pauzele comune, de 10 minute, este permisă numai circulația profesorilor pe holuri, de la o 

clasă la alta. Elevii rămân în sălile proprii de clasă; (au voie sa mearga la toaleta) 

• Distribuirea laptelui si cornului se va face din spatiul special amenajat de catre personalul desemnat, la ore diferite pentru 

fiecare clasa, conform programului afisat. 

• In cazul in care elevii solicita iesirea in pauze afara pentru aerisire, acestia merg insotiti de profesorul de la clasa in curtea 

scolii, in spatiile de recreere marcate pentru fiecare clasa in parte. Fiecare clasa respecta spatiul delimitat si distantarea 

sociala 

• Elevii nu au voie sa paraseasca incinta scolii in timpului programului. 

• La inceperea programului cat si la terminarea orelor de curs NU se recomanda folosirea mijloacelor de transport in comun. 

Deplasarea la si de la scoala este raspunderea parintilor. Scoala nu raspunde de incidentele petrecute in afara 

incintei unitatii.  

 
Cadrele didactice 

• respectă măsurile impuse de unitate privind accesul în unitate și purtarea echipamentului de protecție;  

• la prima oră de curs a zilei, apreciază starea de sănătate a elevilor prin observaţie atentă şi întrebări privind starea de 

sănătate adresate elevilor; 

• anunţă cadrul medical  în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator ,alte 

simptome de boală infecţioasă însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare; 

 

• supraveghează elevii pe toată durata pauzelor; 

http://www.scoalacornu.ro/
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• desfășoară activitatea didactică conform programului stabilit și este responsabil de asigurarea 

calității actului educațional; 

 

• participă la formări pentru folosirea instrumentelor de comunicare online la ore și în intervalele dintre ore, în vederea 

flexibilizării și pregătirii sistemului pentru situații viitoare; 

• oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activităţile desfășurate și a rezolvării sarcinilor 

de lucru. 

• Serviciul pe scoala se efectueaza conform graficului din orar inregistrat cu nr. 773/23.09.2021 In cazul in care unul dintre 

profesori informeaza conducerea scolii ca are probleme de sanatate sau este depistat cu temperatura mai mare de 37,3 

grade, profesorul de serviciu are obligatia de a intra si a supraveghea elevii. 

 

Obligatiile parintilor 

 

• Parintii au obligatia de a informa IN SCRIS conducerea scolii in cazul in care un membru al familiei unui prescolar sau 

elev este depistat pozitiv cu virusul Sars-CoV 2, imediat ce este diagnosticat.  

 

 

 

 

http://www.scoalacornu.ro/
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CAPITOLUL IV.REALIZAREA CURĂȚENIEI ȘI A DEZINFECȚIEI 

Pentru efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei prin ştergere a grupurilor sanitare sunt utilizate  ştergătoare/lavete de culori diferite, 

stabilite prin prezenta procedură, privind efectuarea dezinfecţiei: 

1. Culoarea ROŞU pentru mânerele uşilor cabinelor closetelor şi pentru mânerul de tras apa din rezervor/bazinul WC; 

2. Culoarea GALBEN  pentru pereţii şi uşa cabinei; 

3. Culoarea ALBASTRU pentru colacul vaselor closetelor; 

4. Culoarea VERDE (mop) pentru podeaua acestora.  

 

 Fiecare mop , matura si galeata au etichete pe care scrie clar unde se folosesc: bai, holuri, sali de clasa.  

 Stergătoarele vor fi spălate, dezinfectate zilnic, individual, într-un lavoar destinat acestui   scop din oficiul de curăţenie 

şi înlocuite la nevoie. 

 Separatoarele din Plexiglas vor fi sterse si dezinfectate zilnic cu substante avizate si prosoape de hartie.  

 Deasemenea, pervazurile, usile, bancile, catedrele, intrerupatoarele si manerele geamurilor vor fi dezinfectate folosind 

substante corespunzatoare pentru curatenie si dezinfectie si prosoape de hartie.  

 

 

http://www.scoalacornu.ro/
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 Planul de curăţenie şi dezinfecţie a sălilor de clasă, cancelariei, spaţiilor comune (holuri, săli de 

sport etc.), precum şi de aerisire a sălilor de clasă conţine: 

• operaţiunile şi ordinea în care sunt efectuate activitățile (colectarea deşeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, 

dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea suprafeţelor de scris ale băncilor, cât şi a spaţiului interior de depozitare în 

acestea a obiectelor şcolare, a separatoarelor transparente, ştergerea şi dezinfecţia pervazurilor, dezinfectarea clanţelor, 

mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.); 

• materialele utilizate:produse de curăţenie, produse biocide avizate pentru suprafeţe 

• frecvenţa curăţeniei şi dezinfecţiei în clasă: imediat după ieşirea din clasă a elevilor la finalul orelor . In cancelarie, imediat 

după ieşirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua respective. Pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la 

finalul zilei şi ori de câte ori este necesar; 

• se va afișa la nivelul unității de învățământ tabel cu cine a efectuat curațenia, ora şi cine a controlat; 

• durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei şi a altor încăperi - după curăţenie şi dezinfecţie, minimum 10 minute; 

• asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat; 

 

 

 

 

http://www.scoalacornu.ro/
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În fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat, la loc vizibil, graficul de curăţenie şi dezinfecţie, 

care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul şi un loc pentru semnătura persoanei care le 

efectuează şi a celei care verifică. 

Se prioritizează dezinfecţia suprafeţelor atinse frecvent, precum: clanţe, încuietori, mânere ale uşilor; treptele; băncile, catedrele şi 

scaunele din clasă; separatoarele montate pe bănci; balustrade; întrerupătoare de lumină 

 IN CAZUL TRECERII LA SCENARIUL ROSU, ELEVII VOR INVATA DE ACASA ONLINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoalacornu.ro/
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Plan-cadru de curățenie și dezinfecție, 

 Anexa 1 la Procedura de lucru in cazul scenariului verde la  
Scoala Gimnaziala “Profesor Cristea Stanescu”, Comuna Cornu 

 
Sala și 
ritmul de 
curățenie 
și 
dezinfecț
ie  

Interval 
orar 
curățenie/ 
dezinfecți
e 

Operațiuni 
de 
curățenie 
în ordinea 
efectuării  

Materiale 
utilizate per 
operațiune 

Tehnica aplicată per 
operațiune 

Operațiuni 
de 
dezinfecție 
în ordinea 
efectuării 

Materiale 
utilizate 
per 
operațiune 

Tehnica  
aplicată 
per 
operațiune  

Personalul  
care  
efectuează operațiunile 

Personalul care supraveghează 
și verifică 

    
1. Măturarea 
pardoselii  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 
Mătură și 
făraș 

Se mătură sistematic 
pardoseala pe toată 
suprafața sa și gunoiul 
se adună în făraș, care 
se deversează în coșul 
de gunoi. 

      

Apostol Ioana  
Zidaru Carmen 
Brezeanu Cristina – GPN.Cornu de 
Jos  

Responsabil  
Bodea Dumitru Madalina-
scoala 
Margarit Amalia GPN Cornu 
de Sus 
Stoica RoxanaGPP Cornu de 
Jos 

    
2. Evacuarea 
deșeurilor  

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal Sac 
coș de gunoi  

Se scoate sacul cu 
gunoi din coș, se 
închide sacul, se 
depozitează în 
containerul de 
colectare a deșeurilor.  
Se pune în coșul de 
gunoi un sac de gunoi 
nou. 

      

 
Apostol Ioana  
Zidaru Carmen 
Brezeanu Cristina – GPN.Cornu de 
Jos  

Responsabil  
Bodea Dumitru Madalina-
scoala 
Margarit Amalia GPN Cornu 
de Sus 
Stoica RoxanaGPP Cornu de 
Jos 

    

3. Ștergere 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 1 
lavetă, 
soluție șters 
suprafețe 

Se pune pe lavetă 
soluție pentru șters 
suprafețe și se șterge 
un pupitru (exterior și 
interior). Se repetă 
operațiunea pentru 
fiecare pupitru. Se 
efectuează operațiunea 
și pentru catedră, 
întrupătoare de 
lumină, pervaz și 

4. 
Dezinfecție 
pupitre 
(exterior și 
interior) și 
alte 
suprafețe 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal, 
1 lavetă 
suprafețe 
soluție 
dezinfecți
e suprafețe 

Se pune pe 
lavetă 
soluție 
pentru 
dezinfecție 
suprafețe 
și se 
dezinfecte
ază prin 
ștergere 
un pupitru 

Apostol Ioana  
Zidaru Carmen 
Brezeanu Cristina – GPN.Cornu de 
Jos 
  

Responsabil  
Bodea Dumitru Madalina-
scoala 
Margarit Amalia GPN Cornu 
de Sus 
Stoica Roxana GPPCornu de 
Jos 

http://www.scoalacornu.ro/
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mânere ferestre, cuier, 
mânere ușă de intrare 
în clasă. 

(exterior și 
interior). 
Se repetă 
operațiune
a pentru 
fiecare 
pupitru. Se 
efectuează 
operațiune
a și pentru 
catedră, 
întrerupăto
are de 
lumină, 
pervaze și 
mânere 
ușă de 
intrare în 
clasă. Se 
dezinfecte
ază ușile și 
geamurile. 

    
5. Spălarea 
pardoselilor 

Halat, mască 
și mănuși 
pentru 
personal 
Găleată, 
mop Apă 
caldă 
Detergent 
spălat 
pardoseli 

Se pune apă caldă în 
găleată și detergent 
pentru pardoseli 
conform 
instrucțiunilor de 
utilizare, se udă și se 
stoarce mopul, se 
șterge pardoseala pe 
toată suprafața 
acesteia spălând și 
storcând frecvent 
mopul. La final se 
aruncă apa, se spală 
găleata și se spală 
mopul.  

6. 
Dezinfecție 
pardoseli 

Halat, 
mască și 
mănuși 
pentru 
personal 
Găleată, 
mop Apă 
caldă 
Soluție 
dezinfecți
e pardoseli 

Se pune 
apă caldă 
în găleată 
și soluție 
de 
dezinfecție 
pentru 
pardoseli 
conform 
instrucțiun
ilor de 
utilizare, 
se udă și 
se stoarce 
mopul, se 
șterge 

Apostol Ioana  
Zidaru Carmen 
Brezeanu Cristina – GPN.Cornu de 
Jos  

Bodea Dumitru Madalina-
scoala 
Margarit Amalia GPN Cornu 
de Sus 
Stoica RoxanaGPP Cornu de 
Jos 

http://www.scoalacornu.ro/
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pardoseala 
pe toată 
suprafața 
acesteia 
spălând și 
storcând 
frecvent 
mopul. La 
final se 
aruncă 
apa, se 
spală 
găleata și 
se spală 
mopul. 

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu 
antiseptic pe bază de alcool pentru mâini. 

Apostol Ioana  
Zidaru Carmen 
Brezeanu Cristina – GPN.Cornu de 
Jos 
  

Bodea Dumitru Madalina-
scoala 
Margarit Amalia GPN Cornu 
de Sus 
Stoica RoxanaGPP Cornu de 
Jos 

    Aerisire cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile rabatate  

Apostol Ioana  
Zidaru Carmen 
Brezeanu Cristina – GPN.Cornu de 
Jos 
  

Bodea Dumitru Madalina-
scoala 
Margarit Amalia GPN Cornu 
de Sus 
Stoica RoxanaGPP Cornu de 
Jos 

 
 

Director 
Prof. Laura Supeala 
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GRAFIC DE IGIENIZARE SI DEZINFECTIE  
Anexa 2 la Procedura de lucru in cazul scenariului verde la  

Scoala Gimnaziala “Profesor Cristea Stanescu”, Comuna Cornu 
 

Luna……………………..2020 
Data Ora Spațiul Curățare Dezinfecție Responsabil 

Curățenie și 
dezinfecție 

Semnătura Responsabil 
supraveghere și 
verificare 

Semnătura 

1.         
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