Recomandările Comisiei de Medicină Școlară
în legătură cu activitatea care se va desfășura în cabinetele
medicale/stomatologice școlare în perioada 18 mai-10 septembrie 2020
Revizia 1
1. Personalul medical monitorizează respectarea acțiunilor de igienizare și dezinfecție a spaţiilor de
învăţământ, a internatelor școlare, căminelor studențești și colaborează cu conducerile instituțiilor de
învățământ pentru asigurarea circuitelor funcționale, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu
SARS-CoV-2, astfel încât revenirea la programele de pregătire și examene a elevilor din anii terminali
să se facă în condiții de siguranță.
2. Pe durata prezenței elevilor/candidaților/studenților la activitățile de pregătire și a examenelor, în
unitatea de învățământ, supravegherea stării de sănătate a elevilor/candidaților/studenților și a
personalului didactic/nedidactic și auxiliar din unitatea de învățământ, precum și asigurarea asistenței
medicale de urgenţă se realizează de către personalul medical din unitățile de învățământ, angajat sau
desemnat.
3. Triajul epidemiologic
a) Triajul epidemiologic se efectuează zilnic, tuturor elevilor/candidaților/studenților și personalului
didactic/didactic auxiliar și nedidactic, care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ în
această perioadă, înainte de intrarea în unitate, de către medic și/sau asistentul medical care va asigura
asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților școlare;
b) Personalul medical care va efectua triajul va fi echipat confom normelor standard de echipare: halat
impermeabil, bonetă, ochelari de protecție/vizieră, mască chirurgicală, mănuși de unică folosință
c) Triajul epidemiologic se efectuează la intrarea în clădirea unității de învățământ. Personalul medical
prezent la triaj va avea la dispoziție un birou/masă de lucru și un scaun, precum și o cutie pentru
colectarea declarațiilor.
d) În această situaţie epidemiologică specială, triajul epidemiologic constă în:
-

anamneză țintită pe simptomatologia din ultimele 24 ore, insistând pe febră, dureri de gât, cefalee,
tuse, dispnee, diaree, mialgii și/sau alte simptome specifice bolilor infecto-contagioase

-

măsurarea temperaturii corporale, cu un termometru non-contact

e) Se interzice accesul/intrarea în unitatea de învățământ/colectivitate a tuturor persoanelor care prezintă:
temperatura mai mare de 37,3o C asociată cu simptomatologie specifică infectării COVID-19 (tuse,
dureri de gât, dispnee, cefalee, stare general modificată) sau alte boli infectocontagioase

f) în situația în care un elev/candidat/student sau un cadru didactic/didactic auxiliar sau nedidactic
prezintă simptome care ridică suspiciunea unei boli infectocontagioase va fi îndrumat spre un consult
de specialitate, va fi anunțat DSP și/sau serviciul 112 și părinții, în funcție de situație
g) După triajul epidemiologic, elevii/candidații/studenții admiși în colectivitate se vor dezinfecta pe
mâini și vor primi câte o mască chirurgicală, pe care să o poarte în timpul programului școlar/examen.
O mască va fi purtată maximum 3 ore. La plecare masca va fi aruncată într-o pubelă cu pedală,
prevăzută cu sac de nailon galben, special inscripționată PERICOL BIOLOGIC. După aruncarea măștii
folosite, elevii/candidații/studenții se vor dezinfecta pe mâini, după care vor primi o mască pe care să o
poarte pe timpul deplasării de la școală la domiciliu.
h) Personalul cadru didactic/didactic auxiliar sau nedidactic va purta masca de protecție pe tot parcursul
desfășurării activității în unitatea de învățământ. O mască va fi purtată maximum 3 ore.
i)

Dacă în timpul programelor de pregătire un elev prezintă temperatură peste 37,30C și/sau
semne/simptome specifice bolilor infecto-contagioase, va fi izolat într-un spațiu corespunzător, anume
amenajat acestui scop şi vor fi anunţaţi părinţii și DSP.

j)

Dacă în timpul examenelor un elev/candidat/student prezintă temperatură peste 37,30C, dar starea
generală îi permite să continue examenul și elevul/candidatul/studentul dorește acest lucru, va fi izolat
într-o sală special pregătită în acest scop, unde, după controlul simptomelor, va continua proba sub
supravegherea comisiei special constituite pentru aceste cazuri. Vor fi anunțați DSP și părinții
elevului/candidatului, dacă este acesta este minor.

k) Dacă un cadru cadru didactic/didactic auxiliar sau nedidactic prezintă febră și/sau alte semne/
simptome care ridică suspiciunea unor boli infectocontagioase, în timpul activității din unitatea de
învățământ, va fi izolat și va fi anunțat DSP.
l)

Accesul altor persoane decât cele menționate anterior, în unitățile de învățământ, se face doar pentru
motive bine întemeiate și numai după triajul epidemiologic și completarea declarației pe proprierăspundere, conform anexei 2. Este obligatorie purtarea măștii în interiorul unității de învățământ.

4. Odată cu prima prezentare în unitatea de învățământ, pentru perioada de pregătire și pentru susținerea
examenelor, elevii și personalul cadru didactic/didactic auxiliar sau nedidactic vor prezenta o declarație
pe proprie răspundere, conform anexelor 1 și 2. Unitatea de învățământ va informa părinții elevilor în
legătură cu recomandarea prezentării declarației pe proprie răspundere la revenirea în școli. Elevii
majori pot completa singuri declarația pe proprie răspundere.
5. Unitățile de învățământ pun la dispoziție personalului medical listele primite de la DSP și Autoritățile
administrației publice locale în legătură cu persoanele internate în unitățile/instituțiile sanitare cu

suspiciunea sau confirmate cu infecția cu SARS-CoV-2 și cu persoanele aflate în izolare la domiciliu
sau carantină instituționalizată.
6. Internatele școlare și căminele studențești trebuie să respecte toate regulile de igienă, dezinfecție și
distanțare socială prevăzute de reglementările în vigoare pentru unitățile de cazare. Accesul în
internatele școlare/căminele studențești se va face numai după triajul epidemiologic și prezentarea
adeverinței conform anexei 1. În sălile de mese nu va fi servită masa.
7. Redeschiderea cabinetelor stomatologice şcolare/universitare se va face în conformitate cu măsurile
propuse de Institutul Național de Sănătate Publică în legătură cu reluarea activităţii în cabinetele de
medicină dentară din 15.05.2020 la nivelul ţării, respectând managementul şi triajul pacientului în
contextul epidemiei Covid 19 precum și dotarea cu echipamente de protecție și dezinfecție, conform
normelor Ministerului Sănătăţii şi ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
8. Autoritățile Publice Locale asigură măsurile de siguranță și de evitare a riscului infecției COVID-19 la
personalul medical din cabinetele medicale școlare:
a) Instruiesc corespunzător personalul medical angajat asupra măsurilor de prevenire şi control al
infecţiilor cu noul coronavirus pe durata stării de alertă la locul de muncă
b) Achiziţionează şi distribuie cadrelor medicale termometrele non - contact necesare activității de triaj
epidemiologic din unităţile de învăţământ (cel puţin 2 pentru fiecare unitate).
c) Achiziționează pentru cabinetului medical/stomatologic toate materialele necesare efectuării
curăţeniei şi dezinfecţiei specifice în contextul combaterii răspândirii infecţiei SARS CoV 2
d) Asigură personalului medical din cabinetele medicale/stomatologice școlare și universitare, în
contextul combaterii răspândirii infecţiei SARS CoV 2, echipament de protecţie complet, compus
din: halat impermeabil de unică folosință, ochelari/vizieră, bonetă, mască, manuşi, în cantități
suficiente.
9. Colectarea, păstrarea și evacuarea deșeurilor cu potențial infecțios (măști, mănuși, halate impermeabile
de unică folosință, bonetă) se va face cu respectarea normelor în vigoare.

Anexa nr. 1.
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
pentru elevi

Subsemnatul (Numele și prenumele) ............................................................................., în calitate de
părinte/ocrotitor legal al elevului ......................................................................................................, născut la data
de....................,

cu

domiciliul

în

Localitatea

....................................................................,

Strada

.............................................................................., Nr. ......, Bloc ....., Scara......, Apartament........., din clasa a
................, la școala/liceul ..............................................................................................., cunoscând prevederile
art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în ultimele 14 zile, acesta:


nu a prezentat simptome specifice infecției COVID-19 (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât,
dificultăți de respirație, diaree etc.).



nu a fost diagnosticat cu COVID-19



nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.

Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare, elevul


nu a avut nicio problemă de sănătate



a avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consult medical. Anexez o copie a
documentelor medicale corespunzătoare (scrisoare medicală sau bilet de ieșire din spital).

Data: ............................

Semnătura,

Persoana de contact:
Numele........................................................................................................./calitatea..................
Nr. telefon:..........................................

Anexa nr.2.
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
pentru adulți

Subsemnatul (Numele si prenumele) ..........................................................................................................,
cu domiciliul în ......................................................................................................................................., în calitate
de ...................................,
cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în
ultimele 14 zile:


nu am prezentat simptome specifice infecției COVID-19 (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât,
dificultăți de respirație, diaree, etc.).



nu am fost diagnosticat cu COVID-19



nu am venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.

Data: ............................

Semnătura,

