Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în vederea
desfășurării activităților din instituția școlară *
(*extras din procedura PS 013 DIR, elaborată conform OMEC nr. 4220/2020, OUG nr. 70/2020 și
aprobată de CA în 15.05.2020)
Asigurarea de materiale consumabile necesare acțiunilor de prevenire a infectărilor: dezinfectanți,
prosoape de hârtie, săpun lichid, măști de protecție de unică folosință. Compartimentul
administrativ se va asigura că există în unitate rezerve suficiente de materiale pentru aplicarea
prezentei proceduri.
Dezinfectanții vor fi plasați la intrarea în unitate și în grupurile sanitare care vor fi utilizate.
Personalul nedidactic de îngrijire va avea la dispoziție materiale de protecție și substanțe de
curățenie și substanțe biocide pentru mâini și suprafețe, pe care le vor dezinfecta în mod regulat.
Stabilirea circuitelor de deplasare pentru fiecare categorie de persoane.
La intrarea în unitate, fiecare persoană își va șterge încălțămintea pe covorașul dezinfectant.
Fiecare persoană va intra pe ușa principală și va ieși pe una dintre ușile secundare (profesorii și elevii
externi, personalul auxiliar, personalul cabinetului medical vor folosi ieșirea laterală - cabinet
stomatologic, personalul nedidactic, pedagogii școlari, supraveghetorii de noapte, ieșirea din
internat).
Accesul persoanelor va fi limitat, acestea putându-se deplasa doar în spațiile în care își desfășoară
activitatea sau în curtea școlii, respectându-se distanțarea socială de cca. 1,5 m.
În internatul școlar, fiecare elev va fi cazat singur în cameră, fiind respectat circuitul deplasării în
incintă. Programul grupelor va fi decalat, astfel încât să fie evitată interacțiunea fizică a elevilor.
Deplasarea elevilor către sălile de curs/examen se va face respectând distanțarea socială. Elevii
nevăzători vor fi însoțiți de un pedagog sau de un profesor de la intrare până la sala de clasă, unde
se desfășoară activitatea de pregătire/examen. La plecare, vor fi însoțiți de asemenea, pe traseul
invers.
Elevii de clasa a VIII-a și clasa a XII-a își vor păstra sălile de clasă pentru activitatea de pregătire
suplimentară, aflate în pavilioane diferite. Pregătirea va dura maxim 2 ore (VIII)/grupă și 3 ore
(XII)/grupă, astfel încât să fie asigurată o distanță de minim 1,5 m între elevi în sălile de clasă.
Profesorii vor supraveghea respectarea distanței dintre elevi și a măsurilor igienico-sanitare.
Triajul epidemiologic se va realiza de către personalul cabinetului medical, imediat ce o persoană
intră în unitate, constând în măsurarea temperaturii și consemnarea acesteia în registrul constituit
cu acest scop, plus observarea unor simptome evidente de boală. Persoanele care vor fi detectate
cu o temperatură mai mare de 37 de grade sau cu simptome respiratorii susceptibile de boală, nu
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vor intra în instituție. Dacă există suspiciuni clare de infectare, unitatea de învățământ va anunța
DSP Buzău, prin intermediul cabinetului medical.
Elevii din clasele terminale care vor veni la școală din data de 2 iunie pentru înscriere la examenele
naționale și pregătire suplimentară, vor prezenta obligatoriu, la sosirea în instituție, aviz
epidemiologic de la medicul de familie (pentru COVID-19).
La intrare, toți angajații școlii și elevii vor primi câte o mască de unică folosință, iar la ieșire, elevii
externi vor primi câte o mască nouă. Măștile utilizate vor fi colectate în recipiente speciale,
amplasate câte unul la fiecare punct de intrare sau ieșire, fiind tratate ca materiale cu risc biologic
și distruse ca atare, alături de alte efecte similare folosite de cabinetul medical.
Persoanele care solicită accesul în școală fără a fi elevi sau personal contractual vor purta masca
proprie. Purtarea măștii este obligatorie pe tot parcursul desfășurării activității. Este obligatorie apoi
dezinfectarea mâinilor.
Stabilirea programului de lucru pentru personalul școlii și pentru elevi.
Conducerea LSDV_BZ va elabora un program detaliat pentru fiecare cadru didactic și pentru
personalul didactic auxiliar care este imperios necesar să se prezinte la serviciu.
Personalul didactic va desfășura în continuare activitatea școlară la distanță/online, până la
încheierea anului școlar. Cadrele didactice vor putea veni la școală, în număr mic, după un program
prestabilit, pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale sau completarea
documentelor școlare, conform programării anunțate.
Personalul didactic auxiliar, care a lucrat de la domiciliu în perioada stării de urgență, va putea
continua munca în acest mod, la alegere.
Administratorul va proceda la realizarea unui grafic și la organizarea activității, în același mod,
pentru personalul nedidactic.
În program se va menționa intervalul orar strict în care fiecare persoană trebuie să fie prezentă și
spațiile în care se poate deplasa. Comunicarea programului pentru fiecare persoană se va face online.
Accesul în unitate se va face conform programului stabilit de conducerea unității de învățământ,
pentru fiecare persoană, dar nu mai devreme de ora 8.00.
Persoanele din afara școlii care solicită accesul, vor fi primite numai dacă au motive întemeiate, cu
respectarea măsurilor de triaj epidemiologic și igienice. Nu se va permite staționarea persoanelor
în holul de la intrare. Însoțitorii persoanelor nevăzătoare vor aștepta în afara școlii.
Dezinfectarea spațiilor utilizate
Toate spațiile utilizate vor fi dezinfectate regulat, între schimburi și la finalizarea programului, cu
substanțe biocide pe bază de clor sau alcool. Sălile de clasă vor fi bine aerisite pentru cel puțin o oră
înainte de desfășurarea activităților.
La sfârșitul programului zilnic, vor fi evacuate măștile utilizate și colectate în recipiente speciale.

DIRECTOR,
Prof. Leca Adriana-Florentina
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