
 
INSTRUIREA PĂRINȚILOR 

 PENTRU IMPLEMENTAREA NORMELOR DIN OM 5487/01.09.2020 
 
• Elemente generale despre infecția SARS-CoV-2 

 Ce este???  SARS-CoV-2 determină o infecție respiratorie denumită COVID-19 (Coronavirus infectious 
disease - 2019), cu perioadă de incubație medie de cca 5 zile (limite 2-14 zile). Boala este caracterizată prin 
simptomatologie predominant respiratorie (febră, tuse, dificultăți de respirație) de intensitate moderată în 
cca 80% din cazuri, dar poate avea manifestări severe (pneumonie bilaterală interstițială), cu evoluție către 
insuficiență respiratorie, detresa respiratorie acută (ARDS) fiind principala cauză de mortalitate. Există și 
cazuri cu manifestări gastrointenstinale (mai ales diaree), iar la unii pacienți (în special la cei tineri) 
au fost semnalate hipo/anosmie și hipo/disgeuzie ca simptome precoce.  

 Cum se transmite? 
Se presupune că transmiterea este pe cale respiratorie, prin picături de secreţie, produse când o persoană 
infectată tuşeşte sau strănută. Transmiterea este posibilă şi când are loc contactul direct cu fluidele (sânge, 
materii fecale, urină, salivă, spermă) de la o persoană infectată. Este considerată şi transmiterea de la 
animale la om prin contactul cu animale bolnave sau cu produse de la acestea, de aceea se recomandă 
evitarea contactului cu animale bolnave şi aplicarea măsurilor generale legate de manipularea animalelor şi 
produselor de la acestea, prepararea alimentelor. 

 Care este perioada de incubaţie? 
De la infectare până la apariţia semnelor şi simptomelor este o perioadă de 2-14 zile, în medie 7 zile. 

 Care sunt simptomele? 
Infecțiile umane cu coronavirusurile comune sunt mai mult asimptomatice sau cu simptome clinice 
medii, semănând cu o răceală comună: 

 tuse,  
 febră,  
 nas înfundat, etc., însă au fost observate infecții severe și chiar fatale. 

Aceste virusuri sunt capabile să cauzeze la om infecții ale tractului respirator inferior, inclusiv pneumonii. 
Simptomele pentru infecţia cu SARS-CoV-2 observate până acum au fost:  

 febră, 
  tuse, 
  dificultate în respiraţie (dispnee). 

 Recomandări generale pentru protejarea sănătății 
În vederea reducerii expunerii și a transmiterii virusurilor cu transmitere respiratorie includ igiena mâinilor 
și igiena respiratorie, precum și practici pentru o alimentație sigură: 
– Spălați-vă des pe mâini cu apă și săpun, sau cu soluții pe bază de alcool; 
– Când tușiți sau strănutați, acoperiți-vă gura și nasul cu pliul cotului sau cu o batistă de hârtie, apoi aruncați 
imediat batista și spălați-vă pe mâini; 
– Evitați contactul apropiat cu persoanele care tușesc și au febră; 
– Dacă aveți febră, tușiți și respirați cu greutate, mergeți la medic și spuneți-i medicului dacă ați călătorit 
recent; 

 Cum se previne Coronavirus? 
• NU intra în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă prezintă sau 

nu simptome specifice coronavirus. 
• Limitează la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia 

restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mainilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, 
atingerea fețelor cu mâinile. 

• Spală-te cât mai des pe maini, cu apă și săpun, sau dezinfectează-le cu o soluție pe bază de alcool 70% 
• Folosește măști de protecție pentru nas și gură, chiar dacă nu sunt medicale. 
• Măștile de protecție de unică folosință se aruncă imediat ce se umezesc. 
• Măștile de protecție refolosibile se spală imediat după folosire și se calcă! 



• Limitează folosirea bancnotelor și a monedelor, optând pentru plăți cu cardul sau telefonul sau plăți 
online - transmiterea virusurilor se realizează și prin intermediul banilor, cu care ia contact, statistic, 
un număr foarte mare de persoane! 

• Aerisește de mai multe ori pe zi încăperile în care îți desfășori activitatea! 
• NU bea lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți aceleași tacâmuri. 
• Suprafețele alimentelor ambalate merită să fie decontaminate pentru că intri în contact cu acestea iar 

apoi poți duce, în mod reflex, mâinile la ochi, la nas sau gură 
• Nu există un medicament sau supliment alimentar care să-ți mărească imunitatea la maximum 
• Tehnica spălării pe mâini: 

• imediat dupa intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă; 
• înainte de pauza/pauzele de masă; 
• înainte și după utilizarea toaletei; 
• după tuse sau strănut; 
• ori de câte ori este necesar. 

 
Părinţii sunt încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în 
şcoală să fie în siguranţă. Părinţii sunt încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze 
responsabil.  
 
Sfaturi utile pentru părinţi:  
- Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu noul 
coronavirus;  
- Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie 
să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;  
- Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;  
- Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm 
sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei;  
- Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după 
servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;  
- Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării 
acesteia;  
- Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele 
de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc. De 
exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii);  
- Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse 
etc.);  
- Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;  
- În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, 
contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;  
- În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă şi contactaţi 
telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz. 
 
Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi netrimiterea în 
colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă.  
Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în 
clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii.  
Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării 
din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în 
colectivitate.  
Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii:  
- Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;  
- Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;  
- Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină. 



 
 
 
Protocol de triaj  
 
a)Triajul epidemiologic al preşcolarilor şi elevilor se efectuează conform prevederilor legale în 
vigoare, astfel:  
Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă 
sănătos, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii nr. 653/2001 privind 
asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta va 
fi echipat conform normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecţie/vizieră, 
mască de protecţie, mănuşi de unică folosinţă.  
 
b)Triajul zilnic:  
Este important ca:  
- părinţii/reprezentanţii legali ai copilului să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce copiii cu simptome nu ar 
trebui aduşi la şcoală;  
- întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor şi a personalului pentru a diminua riscurile de 
infectare.  
 
1.Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi 
aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea 
preşcolarului/elevului la cursuri.  
Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:  
- cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, 
dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;  
- cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;  
- cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de 
carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 
Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:  
- când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus;  
- dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie 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 curgător cu secreţie nazală 
clară, ochi curgători/prurit);  
2.Triajul zilnic în grădiniţe se efectuează conform normelor legale în vigoare;  
3.De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin 
observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor;  
4.În cazul în care preşcolarii şi elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie 
specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare;  
5.Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va 
realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe care elevul o va 
preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical 
şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical;  
6.Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni 
cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se 
izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de 
conducerea unităţii de învăţământ. 
 
 
 



 
 
Protocol de izolare a copiilor bolnavi  
 
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).  
- Izolarea imediată a elevului. 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;  
- Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul cabinetului medical şcolar;  
- 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.  
 
Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ în contextul confirmării unui 
caz/mai multor cazuri de COVID-19  
- Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învăţământ şi cabinetul medical şcolar 
despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulţi;  
- În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de învăţământ situaţia va fi 
analizată de DSP/DSPMB împreună cu directorul unităţii de învăţământ;  
- Decizia de suspendare a cursurilor şcolare se va lua la nivel local, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, în următoarele circumstanţe:  
a)La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o clasă din unitatea de învăţământ, se 
suspendă cursurile şcolare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi 
sală de clasă cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a 
fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Se va face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, 
urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare normal cursurile;  
b)La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de 
învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o perioada de 14 zile de la data de 
debut al ultimului caz; 
c)În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligaţia 
de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, care va informa DSP/DSPMB despre eveniment. DSP/DSPMB 
va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în unitatea de învăţământ împreună cu directorul 
unităţii, astfel:  
d)Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, 
învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală se vor 
suspenda cursurile de la clasa respectivă;  
e)Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, 
învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (cadrele 
didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda 
cursurile de la clasa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact. 
f)Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi nu a venit în contact cu alte 
cadre didactice din şcoală (de exemplu, profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele 
didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda 



cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele 
didactice cu care acesta a venit în contact.  
g)Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi a venit în contact cu multe cadre 
didactice (cadrele didactice din toate schimburile, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor 
suspenda cursurile întregii unităţi de învăţământ.  
- Personalul care efectuează curăţenia în unitatea de învăţământ şi cel care este responsabil de pază, în 
condiţiile în care nu a intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, îşi va desfăşura activitatea în 
continuare;  
- În perioada de suspendare a clasei/unităţii de învăţământ, directorul unităţii de învăţământ va dispune 
realizarea următoarelor activităţi obligatorii:  
-- curăţenia şi aerisirea claselor;  
-- dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ (clase, holuri, toalete);  
- La reluarea cursurilor şcolare într-o unitate de învăţământ, personalul medico-sanitar care are în arondare 
unitatea de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de 
noi îmbolnăviri. 
 
 

MESAJE IMPORTANTE 
MĂSURI DE PROTECTIE LA NIVEL INDIVIDUAL- REGULI PENTRU ELEVI: 

 
• Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna! 
• PĂSTRAȚI DISTANȚAREA FIZICĂ, evitați aglomerațiile! 
• Nu interacționați fizic (nu vă îmbrățișați,  nu vă atingeți reciproc mâinile și nu stați aproape unul de 

celălalt)! 
• Nu consumați în comun mâncarea sau băuturile și nu schimbați între voi obiectele de folosință personală 

(telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.)! 
• Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate! Acoperiți gura și nasul cu o batistă de 

unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți! După aceea, 
aruncați batista utilizată! 

• Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind șervețele/produse biocide/ virucide! 
• Limitați deplasările în clasă, pe cât posibil, în perimetrul clasei, urmăriți sensul de circulație din interiorul 

clasei, care este indicat prin marcaje aplicate pe podea! 
• Nu practicați jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Evitați, de 

asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate; 
• Nu utilizați băncile/scaunele exterioare!  
• Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri le organizați cu respectarea distanței dintre 

elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare! 
• Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau dificultăți la respirație 

sau orice altă simptomatologie de boală! 
• Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji! 
• SPĂLAȚI-VĂ DES PE MÂINI! Toți elevii trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: 

• imediat dupa intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă; 
• înainte de pauza/pauzele de masă; 
• înainte și după utilizarea toaletei; 
• după tuse sau strănut; 
• ori de câte ori este necesar. 

• PURTAȚI MASCA atunci când vă aflați în interiorul școlii! Masca de protecție este obligatorie pentru 
elevii din învățământul primar și gimnazial și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin 
unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior și în exterior); 
            
 
 
 



  AȘA DA: 
• Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască! 
• Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri! 
• Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare! 
• Pune masca cu partea colorată spre exterior! 
• Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului! 
• Acoperă nasul, gura și barbia! 
• Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele feței! 
• Evită să atingi masca! 
• Scoate masca apucând-o de barete! 
• Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți! 
• După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac! 
• Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca! 

             AȘA NU: 
• Nu folosi o mască ruptă sau umedă! 
• Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie! 
• Nu purta o mască prea largă! 
• Nu atinge partea din față a măștii! 
• Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea 
maștii! 
• Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane! 
• Nu refolosi masca! 
• Nu schimba masca cu altă persoană! 

 


