Liceul Teoretic Școala Mea
Cod fiscal 31556058
București, str. Văliug nr.12 – 18, sector 1
Email contact@scoala-mea.com, tel 0376203079

POLITICA DE SECURITATE EPIDEMICĂ
APLICATĂ ÎN LTSM
SEPTEMBRIE 2020
I. PRINCIPII GENERALE

1. Scopul prezenţei proceduri este acela de a preveni infectarea cu SARS -Cov-2/ COVID-19 în
rândul populației ce își desfășoară activitatea în LTSM și de a asigura securitatea epidemică a
spațiilor școlare și a tuturor celor implicați în activitățile:
•

de organizare a spațiilor școlare pentru susținerea programului educaţional al anului
şcolar 2020-2021;

•

de organizarea şi desfăşurarea activităţilor conexe celor educaţionale: servirea mesei,
recreerea din perioada pauzelor;

•

de organizare şi desfăşurare a activităţilor extracurriculare din cadrul programelor
educaţionale marca LTSM: programele realizate cu colaboratori externi.

2. Orice persoană care intră în spaţiul instituţiei de învăţământ Liceul Teoretic Şcoala Mea (elevi,
personal LTSM, inspectori monitori, prestatori, colaboratori externi, vizitatori) are un
potenţial infectogen şi prezența sa în sediul LTSM trebuie să respecte reglementările prezentei
proceduri.
3. Această procedură va fi comunicată tuturor membrilor comunității LTSM și popularizată prin:
mesaje de informare transmise pe catalogul electronic, distribuire pe Google Drive, afișaje/
marcaje existente la intrarea în instituție și în incinta acesteia. Prezenta procedură trebuie
respectată și aplicată întocmai de întreg personalul angajat, de elevi, părinți și orice alte
persoane care intră în sediul LTSM.
4. Mesajele de responsabilizare vor fi clare, succinte, vor fi însoțite de suport vizual adecvat și
vor fi popularizate cu regularitate către toate categoriile sociale (personal didactic, didactic
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auxiliar, nedidactic, elevi, părinți, personal de control, colaboratori) care intră în contact cu
instituția noastră de învățământ.
5. LTSM promovează comunicarea şi colaborarea deschisă în parteneriatul părinte – instituţie de
învăţământ în ceea ce privește particularitățile perioadei de alertă epidemică.
6. Este absolut interzis accesul în sediul LTSM oricăror persoane dacă acestea au o stare de
sănătate alterată și au fost respinse la triaj de echipa medicală LTSM. Astfel, pentru siguranța
tuturor participanților, în programul zilnic de activităţi derulate în spaţiile sediului Văliug, vor
participa doar persoanele acceptate la triaj indiferent de categoria din care fac parte
(personal, elevi, părinți, colaboratori, vizitatori) sau de tipul de activitate la care trebuie să fie
prezente (cursuri, examene, sesiuni de pregătire, preluare obiecte personale, activitate
curentă conform fișei postului, etc.)
7. Este permisă participarea fizică a preşcolarilor şi elevilor în programul LTSM, doar cu declaraţia
”Acord asumare risc epidemiologic” (anexa 1 a prezentului document) semnată de ambii
părinţi sau tutori legali.
8. Este permisă participarea fizică a preşcolarilor şi elevilor în programul LTSM , doar cu test PCR
negativ SARS COV 2 realizat cu 72 ore înaintea debutului anului şcolar, respectiv 1 septembrie
2020 în cazul preşcolarilor şi 14 septembrie 2020 în cazul şcolarilor.
9. Este permisă prestarea activităţii profesionale în cadrul organizaţiei LTSM, doar cu

Declaraţia pe propria răspundere pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor cu
CORONAVIRUS (COVID-19), anexa 2.
10. Personalul angajat LTSM va putea presta activitatea profesională în cadrul LTSM, doar

cu test PCR negativ SARS COV 2 realizat cu 72 ore înaintea debutului anului şcolar.
11. Pe parcursul anului şcolar, preşcolarii, elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi

nedidactic, vor fi testaţi aleatoriu (2-3 copii per grup/lună, 2-3 angajaţi/grup
professional/lună). Rezultatele campaniei de testare vor fi făcute publice, fără
nominalizarea distinctă a persoanei.
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II. PRINCIPII ŞI ACŢIUNI GENERALE
DE ASIGURARE A SECURITĂȚII EPIDEMICE
ȘI STRATEGII DE DISTANȚARE SOCIALĂ

1. Coordonarea activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS COV 2 în comunitatea LTSM
este asigurată de Corina Stoicescu – corina@scoala-mea.com
2. Începând cu septembrie 2020, accesul părinților în spatiile şcolare este permis doar
pentru întâlniri cu reprezentanţii LTSM. Accesul părinților în LTSM se face numai în
baza programărilor realizate și transmise de personalul LTSM și numai dacă aceștia au
fost admiși în urma triajului epidemiologic realizat de echipa medicală a instituției de
învățământ.
3. Pentru limitarea riscului de infectare, pe toată durata acțiunilor precizate la capitolul
I, punctul 1, se va limita numărul persoanelor adulte (vizitatori, colaboratori extern,
etc.) prezent în sediul LTSM la minimum posibil, astfel încât numărul interacțiunilor
între persoane să fie diminuat și să existe o evidență clară a acestora.
4. Fiecare colectiv de elevi al fiecărei clase va fi scindat în două grupe de copii prin
aplicarea următoarelor reguli/criterii:
•

Regula ordinii alfabetice a elevilor;

•

Regula de includere a elevilor fraţi în acelaşi tip de program în cadrul unei
săptămâni de şcoală - online sau prezenţi fizic în şcoală;

•

Criteriul de utilizare echilibrată a serviciului de transport (evitarea aglomerării busurilor într-o anumită serie de elevi).

5. Elevii vor participa fizic în programul şcolar prin alternanta săptămânala a celor două grupe
obţinute prin scindarea clasei.
6. Pe toată durata programului şcolar, pentru limitarea riscului de infectare, se va limita
numărul personalului care intră în contact direct cu elevii după cum urmează :
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•

Clasele pregatitoare: 11 profesori + 1 supraveghetor activitate transport/activitate
extracurriculară/ activitate opțională + 1 persoană menaj + medic/asistent medical/
șofer + recepționer.

•

Clasele I, II: 11 profesori + 1 supraveghetor activitate transport/activitate
extracurriculara/ activitate optionala + 1 persoană menaj + medic/asistent
medical/sofer + recepționer.

•

Clasele a III-a: 14 profesori + 1 supraveghetor activitate transport/activitate
extracurriculara/ activitate optionala + 1 persoană menaj + medic/asistent
medical/sofer+ recepționer.

•

Clasele a IV-a: 13 profesori + 1 supraveghetor activitate transport/activitate
extracurriculara/ activitate optionala + 1 persoană menaj + medic/asistent
medical/sofer + recepționer.

•

Clasele a-V-a: 16 profesori + 1 persoană menaj + medic/asistent medical/sofer +
recepționer.

•

Clasele a-VI-a: 17 profesori + 1 persoană menaj + medic/asistent medical/sofer +
recepționer.

•

Clasele a-VII-a: 15 profesori + 1 persoană menaj + medic/asistent medical/sofer +
recepționer.

•

Clasele a-VIII-a: 17 profesori + 1 persoane menaj + medic/asistent medical/sofer +
recepționer.

•

Clasa a-IX-a: 11 profesori + 1 persoană menaj + medic/asistent medical + recepționer

•

Clasa a-X-a: 8 profesori + 1 persoană menaj + medic/asistent medical + recepționer

•

Clasa a-XI-a: 10 profesori + 1 persoană menaj + medic/asistent medical + recepționer

•

Clasa a-XII-a: 10 profesori + 1 persoană menaj + medic/asistent medical + recepționer

7. Numărul maxim de elevi per grupa pe nivel de învățământ primar și gimnazial va fi de 10.
8. În condițiile în care un elev dintr-o grupă absentează, locul lui nu va putea fi preluat de un
alt elev.
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9. Pe toată durata programului școlar, pentru reducerea riscului de infectare, se va limita
interacțiunea elevilor din grupuri diferite prin alternarea pauzelor în care elevii vor folosi
spațiile școlare exterioare sălii de clasă conform anexa 3. Elevii se pot juca în pauze în grupuri
de maxim 3 copii proveniți din același subgrup al clasei.
10. Laboratoarele vor fi dezinfectate după fiecare grup de elevi care a utilizat spațiul.
11. În orele de educaţie fizică se vor desfăşura activităţi sportive care să limiteze apropierea
fizică. Astfel, fotbalul se va juca la o singură poartă cu un număr maxim de 5 jucători (4
jucători de câmp şi un portar), iar mingea va putea fi atinsă cu mâna doar de portar care va
purta obligatoriu mănuşi. Mingea se va dezinfecta după fiecare joc jucat. În jocul de baschet,
elevii vor dribla şi aruncă la coş doar cu minge individuală. Toate echipamentele sportive
utilizate în cadrul unei ore de sport se vor colecta în recipienți marcaţi cu eticheta
“echipament folosit “şi în cel mai scurt timp vor fi igienizate şi dezinfectate. Pe tot parcursul
orei de educaţie fizică elevii vor fi atenţionaţi să nu-şi atingă fata cu mâinile. După ora de
sport, elevii îşi vor igieniza mâinile cu apă şi săpun.
12. Elevii claselor primare vor susține o oră de curs pe zi în spații exterioare, în condiții meteo
favorabile.
13. Elevii vor fi instruiţi zilnic, până la instalarea rutinelor asupra măsurilor de reducere a
riscurilor de infectare cu SARS COV 2. Instuirea elevilor va cuprinde informaţii privind
procedura de igienizare a mâinilor şi a vizierei, interzicerea atingerii cu mâna a feţei, nasului,
ochilor, suprafeţelor, reguli privind utilizarea dezinfectanţilor, reguli privind programul de
accesare a spaţiilor exterioare de joacă în pauze, regulile de desfăşurare a orelor de sport şi
cluburilor şcolare, reguli privind timpul petrecut la sala de mese, etc
14. În perioada de alertă epidemica, se suspendă serbările școlare și se vor desfășura online
activităţile comune din cadrul săptămânilor tematice și assembly-urile.
15. Elevii nu vor schimba între ei obiecte personale (elemente birotica şi papetărie, cărţi , caiete)
sau nu vor împărți aceleași alimente. Caietele de teme pentru corectare vor fi depozitate de
către fiecare elev în sălile de clasă, în spaţiul special amenajat pentru colectarea acestora.
16. Accesul şi ieşirea elevilor în şi din spaţiul de clasa se va realiza pe un traseu bine determinat
conform Anexa 4.
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17. Accesul și ieșirea profesorilor către birouri, în şi din spaţiul de cancelarie se va realiza pe un
traseu bine determinat conform Anexa 5.
18. Serviciul de servire hrana va fi organizat cu respectarea normelor de distanţare fizică
conform reglementarilor prevăzute de Anexa 6.
19. La intrarea în LTSM şi pe tot parcursul programului şcolar elevii şi întreg personalul
vor purta în mod obligatoriu viziere sau măști;
20. Distribuția elevilor în sala de clasa se păstrează pe durata întregii săptămâni. Așezarea
elevilor în bănci se va face respectând etichetele lipite pe acestea. Elevii vor ocupa un
loc bine determinat, într-o anumită bancă, pe care nu o va putea schimba în timpul
unei săptămâni. Distanţa dintre bănci va fi de minim 1,5 m.
21. Toate spațiile școlare utilizate sunt echipate și vor fi dezinfectate corespunzător
astfel încât să asigure prevenirea infectării cu SARS – Cov2. Echipamentele și
substanțele folosite pentru asigurarea securității epidemice în spațiul educațional
sunt precizate în Anexa 7.

III. REGULI DE ACCES PENTRU TOȚI UTILIZATORII SPAȚIULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Accesul în spațiul de învățământ este permis doar cu echipament de protecție: mască/ vizieră, opţional
mănuşi și se realizează numai după parcurgerea următorilor pași:

1. parcurgere Zona 1, nebulizare cu soluție alcool 70 % pentru dezinfecție vestimentație;
2. parcurgere Zona 2, triaj epidemic, termometrizare
3. parcurgere Zona 3, dezinfectare mâini
4. Acces clădire

Observații:
1. Triajul epidemic și termometrizarea sunt realizate de personalul medical
2. Personalul medical dezinfectează mâinile echipate cu mănuși sau, după caz, schimbă
mănușile după fiecare control, iar la finalul triajului aruncă echipamentul folosit în
dispozitivul biohazard și se reechipează.
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3. După investigație echipamentele/instrumentele se dezinfectează cu spirt medicinal
4. Zona exterioară de acces va fi semnalizată cu marcaj de respectare a distanţării sociale şi
cu materiale informative de tip afiș/ poster ce conțin regulile de securitate epidemică.

IV. REGULI ÎN SPAȚIUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PENTRU PĂRINȚI, ELEVI, PERSONAL ANGAJAT
1. Persoanele care intră în spaţiul de învăţământ se vor înregistra după cum urmează:
•

Personal angajat → completează și semnează condica de prezenţă, cu precizarea orei şi zonei
de lucru

•

Părinţii LTSM/ alte categorii de adulți → completează și semnează în registrul vizitatorilor cu
precizarea orei de intrare şi a orei de ieşire precum și menționarea persoanelor cu care s-au
aflat în contact fizic cu sau fără respectarea distanţei de 2 m.

2. Circulaţia persoanelor în clădire se va reduce la minimum posibil (elevi, personal angajat) si va
urmări marcajul indicator existent pe podea.

3. În fiecare zonă va exista o persoană cu rol de îndrumare şi avertizare.
4. La intrarea şi ieşirea din sala de destinaţie, persoanele îşi vor dezinfecta mâinile
5. Grupurile sanitare vor fi utilizate cu respectarea paşilor de securitate:
•

atingerea limitată a suprafeţelor,

•

spălarea cu săpun timp de 20 sec. a mâinilor cu sau fără mănuşi după utilizare grup sanitar
WC,

•

dezinfectarea mâinilor la ieşirea din grupul sanitar.

6. Spaţiul interior de invatamat va fi semnalizat cu marcaj de respectare a distanţării sociale şi a
regulilor de securitate epidemică.

V. REGULI DE SECURITATE EPIDEMICĂ
APLICATE SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI UTILIZATORILOR ACESTOR SPAȚII

1. Reguli de securitate epidemică pentru echipare, conform Anexei 7:
pagina 7 din 36

Liceul Teoretic Școala Mea
Cod fiscal 31556058
București, str. Văliug nr.12 – 18, sector 1
Email contact@scoala-mea.com, tel 0376203079

•

dezinfecţie continuă a aerului cu echipament flux ion negativ,

•

dispenser dezinfectant mâini,

•

trusă dezinfectare (lavetă mese – 2 buc. galbene pentru spălare comună cu
detergent; lavetă mese – 2 buc. albastre pentru ştergerea cu dezinfectant a
suprafeţelor de contact; spray cu dezinfectant pentru suprafeţe de contact; spray cu
soluţie detergent; şerveţele igienice nas);

•

dispozitiv/coş produse biohazard (şerveţele folosite, măşti, mănuşi, etc).

2. Reguli de securitate epidemică pentru acţiuni de curăţenie şi dezinfectare:
•

Jumătate de oră înaintea începerii programului: aerisire, pornire echipament flux ioni
negativi, ştergere suprafeţe de contact cu dezinfectant, spălare podea cu detergent
dezinfectant.

•

La interval de 60 min, ştergere suprafeţe de contact (bănci, birouri, scaune, catedră,
întrerupător, telecomandă aer condiţionat, clanţa ușii şi zona de contact apropiată
clanţei) cu dezinfectant pentru suprafeţe de contact.

•

La finalul programului se realizează aerisirea spațiilor, ştergerea cu dezinfectant a
suprafeţelor de contact, spălarea podelelor cu detergent dezinfectant.

VI. PROCEDURI PENTRU IZOLAREA ȘI ÎNGRIJIREA ELEVILOR ȘI A PERSONALULUI ÎN
PERIOADA PROGRAMULUI ȘCOLAR
1. LTSM, prin personalul medical specializat, va menţine un contact permanent şi direct cu părinţii pentru
monitorizarea stării de sănătate a colectivităţii şcolare.

2. Este important ca părinții să colaboreze pentru izolarea copiilor acasă atunci când sunt bolnavi.
3. Întregul personal trebuie să comunice cabinetului medical apariţia unor simptome de boala acută
survenite în starea sa de sanatate. În acest caz, personalul este izolat şi trimis imediat acasă.

4. Personalul trebuie să comunice cabinetului medical de îndată apariţia unor simptome de
alterare a stării de sănătate la elevii pe care îi are în grijă (febră, apatie, acuze transmise de
copil, vomă, diaree, paloare, etc).
5. Personalul medical va izola copilul simptomatic în cabinetul medical până la venirea părinților.
6. Dacă părintele nu preia copilul în maxim o oră, va anunța serviciul 112.
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7. După izolarea elevului/personalului, spațiile folosite de aceștia vor fi dezinfectate în cel mai
scurt timp de la producerea evenimentului.
8. Copilul bolnav sau personalul bolnav va reveni în colectivitate dacă îndeplinește următoarele
criterii:
•

avizul medicului pediatru/ medicului de familie “Apt pentru colectivitate “,

•

promovarea triajul epidemiologic,

•

LTSM își rezervă dreptul de a solicita suplimentar un test Sars-Cov2.

VII. PROCEDURA ÎN CAZUL CONFIRMĂRII UNEI INFECȚII CU SARS – COV2
•

Medicul împreună cu personalul din grupul socio-profesional unde a fost confirmată
infecţia, stabileşte zonele utilizate de infectat.

•

Se vor închide zonele utilizate de persoana bolnavă.

•

Se vor aplica acţiuni de spălare şi dezinfectare a spaţiilor şi mobilierului utilizat de
sursă după 24h, moment în care se presupune că s-au depus picăturile Pffluger.

•

Se va proceda la dezinfecţia cu lampa UV-C a tuturor spatiilor utilizate de infectat
imediat după confirmare.

•

Dacă au trecut mai mult de 7 zile de când sursa infectată a fost în spaţiul şcolar nu
este necesară curățarea și dezinfectarea suplimentară.

•

Conducerea ṣcolii contactează Autoritatea de Sănătate Publică, pentru aplicarea
măsurilor stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru unităţile de învăţământ;

•

Se informează părinţii ai căror elevi urmează să folosească sau au folosit spaţiul şcolar
ṣi personalul cu privire la apariţia cazului, măsurile igienico-sanitare care trebuie luate
ṣi obligativitatea consultării medicului în situaţia apariţiei simptomelor afecţiunii;

•

Se vor izola la domiciliu contacții stabiliți în urma anchetei epidemiologice după cum
urmează:
→ Dacă sursa de infectare este reprezentată de elev, vor fi izolați la domiciliu întregul grup
de elevi din care sursa face parte şi persoanele adulte implicate în activitatea curentă a
acelui grup.
pagina 9 din 36

Liceul Teoretic Școala Mea
Cod fiscal 31556058
București, str. Văliug nr.12 – 18, sector 1
Email contact@scoala-mea.com, tel 0376203079

→ Dacă sursa de infectare este reprezentată de un adult implicat în activitatea educaţionala
curentă (învăţător, profesor, educator, supraveghetori) vor fi izolaţi la domiciliu întregul
colectiv de copii/elevi şi toate persoanele din acelaşi grup profesional cu care persoană
infectată a avut contact un timp mai mare de 15 minute fără respectarea distanţării fizice
de 2 m.

→ Dacă sursa de infectare este reprezentată de un adult implicat în activitatea administrativă
(personal administraţie, menaj, bucătărie, transport, paza) vor fi izolaţi la domiciliu toate
persoanele din acelaşi grup profesional cu care persoană infectată a avut contact mai mult
de 15 minute fără respectarea distanţării fizice de 2 m.

•

Se vor suspenda cursurile LTSM desfăşurate cu prezenţa fizică a elevilor pe o perioadă de 3
săptămâni dacă vor fi înregistrate două surse de infectare simultană sau în condiţiile în care
o sursă de infectare are o incidenţă mai mare de 50 de contacti. În intervalul de 3 săptămâni
de izolare , cursurile se vor susţine online.

•

Reluarea cursurilor este posibilă doar cu test negativ SARS COV 2 prezentat de toţi cei implicate în
activitatea LTSM: elevi, personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic.

VIII.

OBLIGAȚIILE PĂRINȚILOR

1. Să asigurare echipamentului de protecţie elev: vizieră sau masca, asigurând o
rezervă zilnică de minim 5 măşti şi vestimentaţie corespunzătoare în condiţiile în
care unele ore de curs se vor desfăşura în aer liber.
2. Să asigure testarea SARS COV 2 a elevului la intrarea/ reintrarea în colectivitate
precum şi cea aleatorie conform programului de monitorizare.
3. Să asigure accesul copilului la triaj până la ora 8:25;
4. Să urmărească atent starea de sănătate a copilului şi a sa personală şi dacă
sesizează modificări, să transmită personalului medical LTSM informaţia la
cabinetmedical@scoala-mea.com;
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5. Să nu însoţească copilul la şcoală dacă starea sa de sănătate este alterată. Sugerăm
că, în aceste condiţii, inclusiv copilul să nu participe în programul şcolar până când
nu este stabilit motivul medical care a determinat starea de sănătate a părintelui.
6. Este interzisă aducerea în grădiniţă/şcoală a jucăriilor care nu pot fi dezinfectate
(pene, plusuri, etc);
7. Să evite implicarea persoanelor în vârstă pentru însoţirea copiilor la și de la școală;
8. Să discute cu copiii despre necesitatea respectării măsurilor de igiena şi a
indicaţiilor profesorilor sau supraveghetorilor
9. Să monitorizeze starea emoţională a copiilor şi să comunice profesorului
responsabil al clasei, învăţător sau diriginte, modificările observate.

IX.
•

MONITORIZAREA ABSENTEISMULUI ÎN RÂNDUL PERSONALULUI ȘI AL COPIILOR

În cazul absenţei unei persoane de la grupa/clasă, se va sprijini activitatea la acea grupă cu
o persoană rezerva sau o persoană de la o altă grupă conform disponibilităţii de orar.

•

Persoanele sau copiii care au fost scoşi din comunitatea LTSM pentru stare de sănătate
afectată, vor reveni doar cu aviz de la medicul de familie/ pediatru, şi după promovarea
examenului de triaj

•

În ziua în care a intervenit incidentul medical, personalul specializat va lua legătura după
finalizarea programului de şcoală, cu angajatul sau familia copilului pentru informaţii
privind starea de sănătate

•

Orice incident medical care are potenţial de infecţie apărut în colectivitatea de copii sau
adulţi va fi comunicat părinţilor şi va fi menţionat în registrul de incidente

•

Orice modificare în starea de sănătate a copilului, petrecută în timpul de acasă, va fi
anunţată şcolii la cabinetmedical@scoala-mea.com .

•

Se recomandă persoanelor cu risc mai mare de îmbolnăvire severă de COVID-19 (adulți în
vârstă și persoane de orice vârstă care au afecțiuni medicale adiacente grave) să se consulte
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cu medicul curant pentru a evalua riscul lor și pentru a stabili dacă ar trebui să rămână
acasă dacă există un focar la locul de munca

Documente de referință utilizate la realizarea documentului :
1. Document elaborat de Unicef & OMS & IFRC în luna martie 2020 „Key Messages and
Actions for COVID -19 / Prevention and control in school”
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
2. ORDINUL MEC /MS nr. 4.220/769/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de
învățământ ORDINUL MEC /MS nr. 4.220/769/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri
de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de
învățământ
3. Comnicat de presă MEC ,, Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS
CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate
în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării”
4. Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
5. HOTĂRÂRE nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19
6. OMEN 5079/31.08.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare
a unitatilor de invatamant preuniversitar
7. O.M.E.N. nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei-Regulamentcadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar al Ordinul
ministrul educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar
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8. OMEC nr 4249/2020 pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar al Ordinul ministrul
educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar
9. Legea nr. 35 /2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant
10. Ordinul Ministrului Sanatatii 119/2014 privind Normele de igiena si sanatate publica

Document elaborat de: dr. Ileana Stancu

August 2020

Document aprobat de: director LTSM Carmen Dan
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Anexa 1 la Politica de securitate epidemica aplicata in LTSM
Declaraţie
Dna
domiciliată

________________________________________________________,
în

cetăţean

român,

____________________________________________________________________

CNP_______________________și
Dl _________________________________________________________ cetăţean român, domiciliat
în ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CNP_____________________________________
În

calitate

de

părinți/tutori/susţinători

legali

ai

minorului

_______________________________________________ și beneficiari secundari ai învăţământului
preuniversitar, denumiţi în cele ce urmează, în mod colectiv, “Beneficiarii Secundari” şi/sau “Reprezentanţii
Legali”,
Având în vedere:
i. Faptul

că

dorim

ca

fiul/fiica

noastră

_______________________________________

________________________________________________________________________________,
cetăţean român, domiciliat(ă) în ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________, având CNP
_____________________________________, denumit(ă) în cele ce urmează “Beneficiarul Primar” și/sau
”Elevul”, să urmeze cursurile Liceului Teoretic ”Școala Mea” (”Liceul” sau „Liceul”) la nivelul de învățământ
preșcolar/primar/gimnazial/liceal – Grupa/Clasa .............
ii. Faptul că, până la data prezentei, nu a fost constatată încă o încetare a pandemiei de Covid 19, și, pe
cale de consecință, se impune luarea nu doar de către unitatea de învățământ Liceul Teoretic ”Școala Mea”
(„LTSM”) , ci și de către Beneficiarii Secundari si Elev a tuturor măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor,
în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV2;
iii. “Key Messages and Actions for COVID -19 / Prevention and control in school” UNICEF , OMS,IFRC
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-forschools-workplaces-institutionsiv. Ordinul MEC /MS nr. 4.220/769/08.05.2020pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere
a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ
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v. OMEN 5079/31.08.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a unitatilor
de invatamant preuniversitar
vi. Legea nr. 35 /2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant
vii. Ordinul Ministrului Sanatatii 119/2014 privind Normele de igiena si sanatate publica
viii. Comunicat de presă MEC. Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV în
unitățile/instituțiile de învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau
coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
ix. Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
x. HOTĂRÂRE nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
xi. O.M.E.N. nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar al Ordinul ministrul educației naționale și
cercetării științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar
xii. OMEC nr 4249/2020 pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament-cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar al Ordinul ministrul educației naționale și cercetării
științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar
xiii. Ordinul Ministrului Sanatatii 119/2014 privind Normele de igiena si sanatate publica
xiv. Faptul că evoluția în timp a pandemiei de Covid 19, precum și a oricărei pandemii, epidemii, este
imprevizibilă,

Declarăm următoarele:
1. Am luat la cunoștință integral și am înțeles pe deplin prevederile Planului de Asigurare a
Securității Epidemice în cadrul Liceului, aplicabil tuturor copiilor ce frecventează cursurile
Liceului și beneficiarilor secundari;
2. Suntem de acord cu prevederile Planului de Asigurare a Securității Epidemice mai sus
menționat și aplicarea acestuia pe durata frecventării de către Elev a cursurilor Liceului, și ne
obligăm să îl respectăm întru totul.
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3. Suntem pe deplini responsabili în cazul în care Elevul se va prezenta la Liceu deși este bolnav
și, ca urmare a acestui fapt, s-a produs transmiterea bolii către cel puțin o altă persoană (elev,
părinte/reprezentant legal, angajat sau colaborator al LTSM).
4. Suntem de acord ca, urmare a modificării situației de fapt sau a unor noi reguli stabilite de
autoritățile statului, centrale sau locale, să dăm o altă declarație sau să efectuăm orice altă
formalitate solicitată de LTSM.
5. Acceptăm faptul că, întrucât LTSM nu are posibilitatea de a obține permanent informații
complete cu privire la starea de sănătate a elevilor sau angajaților/colaboratorilor săi și nici
autoritatea de a efectua examinarea medicală amănunțită a acestora (astfel încât să cunoască
cu certitudine dacă vreunul dintre elevii participanți la cursuri sau angajați/colaboratori suferă
de vreo boală contagioasă), ne asumăm faptul că frecventarea de către Elev a cursurilor LTSM
prezintă un anumit risc pentru acesta de infectare cu virusul SARS-CoV-2 sau ca urmare a oricărei
alte boli contagioase.
6. Nu vom ține responsabil LTSM-ul (inclusiv prepușii acestuia) pentru orice act sau fapt produs
din culpa altei persoane și care a afectat Beneficiarii Secundari si Elevul în orice fel (cum ar fi dar
fără a se limita la: îmbolnăvire, accident etc).
7. Cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că în ultimele 14 zile, fiul/fiica noastra:
 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.
8. Menționăm că, în perioada suspendării cursurilor școlare sau pe perioada vacanței școlare,
fiul/fiica noastră
 nu a avut nicio problemă de sănătate
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 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).

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

Data_____________________________________

Dna (Numele in clar si semnatura)

Dl. (Numele in clar si semnatura)
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Anexa 2 la Politica de securitate epidemica aplicata in LTSM
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu CORONAVIRUS (COVID-19)

Subsemnatul(a) ___________________________________________, domiciliat(a) în /
reședința actuală în Loc. ____________________ Str. _______________________________
Nr._______, Bl._________, Sc._____, Ap._____, Jud. / Sector _________, Țara _________________,
posesor al actului de identitate Pașaport /CI Seria ______ Nr. ____________ CNP
_________________________, în calitate de angajat / colaborator al LICEULUI TEORETIC „ȘCOALA
MEA” („LTSM”),
După ce am luat la cunoştinţă de faptul că furnizarea de informaţii false şi/sau incomplete,
către LTSM, poate conduce la îmbolnăvirea altor persoane şi/sau decesul altor persoane, precum şi
de faptul că declaraţia subsemnatului/ei poate să conducă la următoarele consecinţe:
•

Condamnarea penală a subsemnatului/ei, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi
sancţionate de Codul Penal al României, precum şi orice alte infracţiuni prevăzute de legi
speciale, care ar putea rezulta din declararea necorespunzătoare a adevărului şi / sau din
declaraţii incomplete, CU PEDEPSE LA ÎNCHISOARE DE PÂNĂ LA 15 ANI;

•

Suportarea, de către subsemnatul/a, a tuturor pagubelor şi cheltuielilor cauzate LTSM ca
urmare a perturbării activităţii din măsuri de carantină sau orice alte măsuri care se vor
impune generate de răspândirea SARS-COV 2 sau a formulării de către terţi a unor
reclamaţii/pretenţii împotriva LTSM,

I.

Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal al României,
privind declaraţiile neadevărate, următoarele:
➢ În ultimele 14 zile, nu am călătorit în străinătate;
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➢ În ultimele 14 zile, nu am avut simptome specifice infectării cu virusul SARS COV 2 (Ex: Cele
mai frecvente simptome: febră, oboseala, tuse seacă; alte simptome care pot fi prezente:
dureri de cap, congestie nazală, dureri de gât, diaree, etc.);
➢ Nu am fost diagnosticat/a până în prezent ca fiind infectat/a cu virusul SARS COV 2 şi nici nu
am fost supusă până în prezent unei investigaţii medicale specifice în vederea unei asemenea
diagnosticări;
➢ Nicio rudă de-ale mele, până la gradul 4 inclusiv (copii, părinţi, bunici, frate, sora, unchi,
mătuşa, nepot, var) şi nici soţul/soţia/concubinul/concubina sau orice altă persoană cu care
locuiesc sau cu care am intrat în contact în ultimele 14 zile, nu au călătorit în străinătate şi
nu prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-COV 2 şi nici nu au fost
diagnosticat/a ca fiind infectată cu virusul SARS COV 2;
➢ Nu am cunoştinţă să fi intrat în contact cu persoane care au călătorit în străinătate, cu
persoane diagnosticate cu COVID 19, cu persoane care s-au aflat în contact cu persoane
diagnosticate cu COVID 19, cu persoane care prezintă simptomatologie specifică infectării cu
SARS COV 2, cu persoane care au fost plasate în carantină sau sunt suspecte a fi infectate cu
SARS COV 2, în ultimele 14 zile;
➢ Am luat la cunoștință integral și am înțeles pe deplin prevederile Planului de Asigurare a
Securităţii Epidemice în cadrul LTSM.
II.
•

De asemenea, mă oblig, sub sancțiunile mai sus prevăzute:
Să respect întocmai, pe toate perioada colaborării cu LTSM, Planul de Asigurare a Securităţii
Epidemice în cadrul LTSM;

•

Să respect orice obligaţii sau conduite stabilite de prevederi legale/dispoziţii ale autorităţilor
publice sau locale, emise în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecţiei cu virusul
SARS COV 2;

•

În cazul în care, după semnarea acestei Declaraţii pe proprie răspundere, (i) voi intra în
contact cu persoane despre care cunosc că au călătorit în străinătate sau (ii) am eu sau
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persoanele indicate la pct. I din prezenţa simptomele specifice infectării cu virusul SARS COV
2, sau (iii) am fost diagnosticat/a eu sau persoanele indicate la pct. I cu fiind infectate cu
virusul SARS COV 2, să nu mai intru în contact cu ceilalţi angajaţi/colaboratori şi elevi ai LTSM,
conştient/a fiind de consecinţele ce se pot produce în acest caz, urmând să anunţ de îndată
LTSM şi să interprind şi să respect toate măsurile ce vor fi hotărâte de organele abilitate, la
acel moment.
III.

Declar totodată că înţeleg pe deplin consecinţele declaraţiei mele şi că prin
semnarea acesteia sunt de acord şi pe deplin conştient că, în cazul în care cele
declarate nu corespund adevărului sau sunt false şi/sau incomplete, voi suporta
toate consecinţele asumate prin prezenta.
Prin prezenta declar că sunt de acord că prelucrarea datelor cu caracter personal se se

realizeze, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 adoptat de Parlamentul
European şi Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera
circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal. Prelucrarea acestor date se va face până la
momentul dispariţiei oricărui risc de infectare cu virusul SARS COV 2, respectiv pe întreaga
perioadă de timp în care există obligaţia legală, în sarcina entităţii, de prelucrare sau în vederea
protejării interesului legitim al operatorului, inclusiv în ceea ce priveşte apărarea unui drept în
justiţie al LTSM.

Declarant

Data
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Anexa 3 la Politica de securitate epidemica aplicata in LTSM

ORGANIZAREA PAUZELOR SCOLARE

SĂPTĂMÂNA 1 (LUNI, MIERCURI, VINERI)
PAUZE

Pauze impare

CURTE 1

CURTE 1

CURTE 1

CURTE 1

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

III A

III B

VA

V B, V C

9:20
11:20
13:55
15:25
CLASELE
I, III, V, VII
Pauze pare

II A

II B

IV A

IV B

10:20
12:20-13:15
14:40

CURTE 2

VII A,
VII B

VI A,
VI B
VIII A,
VIII B

CURTE 3

CURTE 3

BALON

BALON

BALON

sector 1

sector 2

Sector 1

Sector 2

Sector 3

IA

IB

III A,
III B

VII A,
VII B

(BĂIEȚI)

V A,
V B,
VC
(BĂIEȚI)

(BĂIEȚI)

II A,
II B
(BĂIEȚI)

IV A
IV B
(BĂIEȚI)

VI A
VI B
(BĂIEȚI)

0A

0B

Sala sport

Sala clasa

CLASELE
0
II
IV
VI
VIII

VIII A
VIII B
(BĂIEȚI)

CLASELE
I
III
V
VII

CLASELE
0, II, IV, VI, VIII

SĂPTĂMÂNA 1 (MARTI, JOI)
PAUZE

Pauze impare

CURTE 1

CURTE 1

CURTE 1

CURTE 1

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

II A

II B

IV A

IV B

VI A,
VI B
VIII A,
VIII B

III A

III B

VA

V B, V C

VII A,
VII B

9:20
11:20
13:55
15:25

CURTE 2

CURTE 3

CURTE 3

BALON

BALON

BALON

sector 1

sector 2

Sector 1

Sector 2

Sector 3

0A

0B

II A,
II B
(BĂIEȚI)

IV A
IV B
(BĂIEȚI)

VI A
VI B
(BĂIEȚI)

IA

IB

III A,
III B

V A,
V B,
VC
(BĂIEȚI)

VII A,
VII B

Sala sport

VIII A
VIII B
(BĂIEȚI)

Sala clasa

CLASELE
I
III
V
VII

CLASELE
0, II, IV, VI, VIII
Pauze pare
10:20
12:20-13:15
14:40

(BĂIEȚI)

CLASELE
I, III, V, VII
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SĂPTĂMÂNA 2 (LUNI, MIERCURI, VINERI)

PAUZE

Pauze impare

CURTE 1

CURTE 1

CURTE 1

CURTE 1

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

II A

II B

IV A

IV B

III A

III B

VA

V B, V C

9:20
11:20
13:55
15:25

CURTE 2

CURTE 3

CURTE 3

BALON

BALON

BALON

sector 1

sector 2

Sector 1

Sector 2

Sector 3

VI A,
VI B
VIII A,
VIII B

0A

0B

II A,
II B
(BĂIEȚI)

IV A
IV B
(BĂIEȚI)

VI A
VI B
(BĂIEȚI)

VII A,
VII B

IA

IB

III A,
III B

VII A,
VII B

(BĂIEȚI)

V A,
V B,
VC
(BĂIEȚI)

(BĂIEȚI)

Sala sport

VIII A
VIII B
(BĂIEȚI)

Sala clasa

CLASELE
I
III
V
VII

CLASELE
0, II, IV, VI, VIII
Pauze pare
10:20
12:20-13:15
14:40

CLASELE
0
II
IV
VI
VIII

CLASELE
I, III, V, VII

SĂPTĂMÂNA 2 (MARTI, JOI)

PAUZE

Pauze impare

CURTE 1

CURTE 1

CURTE 1

CURTE 1

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

III A

III B

VA

V B, V C

9:20
11:20
13:55
15:25
CLASELE
I, III, V, VII
Pauze pare
10:20
12:20-13:15
14:40

II A

II B

IV A

IV B

CURTE 2

VII A,
VII B

VI A,
VI B
VIII A,
VIII B

CURTE 3

CURTE 3

BALON

BALON

BALON

sector 1

sector 2

Sector 1

Sector 2

Sector 3

IA

IB

III A,
III B

VII A,
VII B

(BĂIEȚI)

V A,
V B,
VC
(BĂIEȚI)

(BĂIEȚI)

II A,
II B
(BĂIEȚI)

IV A
IV B
(BĂIEȚI)

VI A
VI B
(BĂIEȚI)

0A

CLASELE
0, II, IV, VI, VIII

pagina 22 din 36

0B

Sala sport

Sala clasa

CLASELE
0
II
IV
VI
VIII

VIII A
VIII B
(BĂIEȚI)

CLASELE
I
III
V
VII
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Legenda :
Curte 1 – curte acces din str. Văliug
Curte 2 – curte adiacentă balon fotbal
Curte 3 – curte acces din str. Simeria
OBSERVAȚII :
•

Prin excepţie, elevii din clasele 0 şi I – pot folosi în afara sălii de clasă şi sectoarele 1 şi 2
din sala de recreere

•

Elevii mari, gimnaziu şi liceu pot alege să rămână pe perioada pauzelor în care puteau
accesa spaţiile exterioare de recreere, în sala de clasă sau în holul de recreere din
clădirea Simeria
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Anexa 4 la Politica de securitate epidemica aplicata in LTSM

ACCESUL ELEVILOR IN SI DIN SALA DE CLASA
•

ZONA 1 de acces – intrare principală recepţie: clasele pregătitoare, V B, VIII B, VI B, IX,X,XI,XII
( 68 elevi ); acces către săli de clasă clasele pregătitoare şi scara incendiu 2 către săli clasa
corp clădire etaj I Simeria

•

ZONA 2 de acces – intrare secundară 1 ( strada Văliug ): clasele I, II, III ( 50 elevi ); scara
incendiu 1 către săli de clasa etaj I şi II corp clădire Văliug

•

ZONA 3 de acces – intrare secundară 2 curte 1: clasele IV, V A, VC, VIA, VIIA, VII B VIIIA, (66
elevi); scara principală către săli de clasa etaj II corp clădire Văliug şi săli de clasa corp clădire
etaj I Simeria

•

ZONA 4 de acces – intrare secundară 3 curte 3 (strada Simeria) - program transport

OBSERVAȚIE:
Ieşirile elevilor se vor realiza pe acelaşi traseu în sens invers
Accesul elevilor către spaţiile de recreere exterioare se va realiza astfel:
clasele pregătitoare prin ieşirea către balon către curte 3
clasele I, II, III prin scara 1 de incendiu şi recepţie către curte 1 sau balon fotbal
clasele V B, VIII B, VI B, IX, X, XI, XII prin scara 2 de incendiu
clasele IVa, VC, VIIIA, V A, VIA, VIIA, VII B prin scara principală
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Anexa 5 la Politica de securitate epidemica aplicata in LTSM

ACCESUL PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC
•

ZONA 1 de acces – intrare principală recepţie; către cancelarie catedre Limba şi comunicare
şi cancelarie catedra Ştiinţe corp clădire etaj I Simeria prin scara incendiu 2, către birouri
management, secretariat-administratie, casierie, către bloc alimentar, către cabinet medical

•

ZONA 1 de acces – intrare principală recepţie; către săli de clasă, clasele pregătitoare

•

ZONA 2 de acces – intrare secundară 1 (strada Văliug); către cancelarie învăţători etaj II corp
clădire Văliug

•

ZONA 3 de acces – intrare secundară 2 curte 1: către cancelarie catedra de matematică,
etaj II corp clădire Văliug

OBSERVAȚIE:
•

Ieşirile elevilor se vor realiza pe acelaşi traseu în sens invers
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Anexa 6 la Politica de securitate epidemica aplicata in LTSM

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE SERVIRE HRANA

1. Servirea micului dejun
→ Micul dejun tip bufet suedez se serveşte în intervalul 7:45-8:25
→ Spaţiul corespunzător sălii de mese (200 mp), va fi împărţit în două zone, cea din dreapta
intrării va fi utilizată de elevii claselor pregătitoare – IV, iar cea din stânga de către elevii
de gimnaziu şi liceu. Între cele două zone va exista o distanţă tampon de 3,5 m. Mesele
folosite de elevi sunt prevăzute cu separatoare de Plexiglas.

→ Timpul permis unui elev pentru prezenţa în sala de mese este de maxim 15 minute
→ Elevii îşi vor lăsa în vestiarul sălii de clasa obiectele personale (haine, ghiozdan), după
care vor urma traseul către sala de mese. Înainte de intrarea în sala de mese, mâinile vor
fi igienizate cu apă şi săpun şi dezinfectate.
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→ Traseul către sala de mese pentru servirea micului dejun se va realiza astfel:
o clasele pregătitoare prin zonă hol de recreere
o clasele I, II, III prin scara 1 de incendiu, recepţie şi zona acces sala de mese din hol
recreere
o clasele V B, VIII B, VI B, IX, X, XI, XII prin scara 2 de incendiu şi zona acces sala de
mese din hol recreere
o

clasele aIV-a, VC, VIIIA, V A, VIA, VIIA, VII B prin scara principal zona acces sala de
mese din hol recreere

2. Servirea mesei de prânz
→ Prânzul se va servi în trei intervale de timp: 12:00 – 12:20 pentru elevii claselor pregătitoare,
12:25-12:40 pentru elevii claselor I – III şi 13:20-13:35 pentru elevii de gimnaziu şi liceu.
→ Vor servi masa de prânz în sala de mese următoarele clase: pregătitoare și I (seria 1, 32 elevi,
6mp/elev); clasele II,III (seria 2, 35 de elevi, 5,7 mp/ elev), VA, VC, VIA,VIIA,VIIB, VIIIA (49 de
elevi , 4mp/elev)
→ Vor servi masa de prânz în sălile de clasa următoarele clase: IV A, IV B, VB, VIB, VIII B, IX,X,XI;
→ supravegherea elevilor pentru servirea prânzului în sala de clasa se va realiza de învăţători,
diriginţi său personal suport.
→ Elevii de serviciu din clasele IVA, IVB, VB, VIB, VIII B, IX, X, XI care vor servi masa în sala de
clasă, vor sprijini personalul administrativ pentru transportul recipientelor cu hrana aflate pe
holul sălii de clasă.
→ Timpul permis unui elev pentru prezenţa în sala de mese este de maxim 15 minute
→ Înainte de intrarea în sala de mese, mâinile vor fi igienizate cu apă şi săpun şi dezinfectate.
→ Se va respecta acelesi traseu de acces cu cel de la micul dejun

3. Servirea gustarilor
→ Gustările vor fi servite la orele 10:20 şi respectiv 15:25 în sălile de clasă
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→ Elevii care în acele momente nu le este permis accesul în pauză, li se va permite 5-10 min
înainte de finalizarea orei să meargă la baie pentru igienizarea mâinilor.
Observaţie
Alimentele ambalate vor fi introduse în depozit după parcurgerea procedurii de dezinfecţie
Alimentele neambalate şi care nu vor fi tratate termic ( fructe şi legume ) , vor fi păstrate în
depozit 24 de ore pentru reducerea riscului infectogen după care vor fi igienizate riguros cu
detergent alimentar şi introduse în consum .
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Anexa 7 la Politica de securitate epidemica aplicata in LTSM
Instituţia de învăţământ Liceul Teoretic Şcoala Mea va utiliza pentru îndeplinirea
procedurilor precizate în documentul Politica de securitate epidemică LTSM urmatoarele :
1. ECHIPAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE
•

Măşti, viziere - echipamente de unică folosinţă

•

Recipienţi biohazard

•

Dispozitiv nebulizare substanţă dezinfectantă

•

Dispozitive dispenser dezinfectant mâini

2. SUBSTANŢE DEZINFECTANTE :
•

Dezinfectant mâini - Dr. Chemical - alcool 70 %v/v — alcool etilic 70 % - nr. CAS
64-17-5 ,clorura de benzalconiu 0,5 % nr CAS 68424-85-1 glicerina 2% -nr CAS 5681-5 ,apa nr CAS 7732-18 -5

•

Dezinfectant instrumentar medical: Spirt Medicinal

•

Dezinfectant pentru suprafeţe de contact, expuse la atingere 100 l - Dr. Chemical alcool etilic 70 % nr CAS 64-17-5, clorura de benzalconiu 1 % -nr CAS 68424-85-1,
apa 7732-18-5

•

Dezinfectant suprafeţe (podea, covoraşe dezinfectare) Dr. Chemical - clorura de
benzalconiu 10% nr. CAS 68424-85-1

3. ECHIPAMENTE DEZINFECTARE AEROGENĂ
•

Purificator de aer prin ionizare ionflow gama 500c – PRODUCĂTOR LIGHT
AIR AB – SUEDIA .

(Acest dispozitiv se conformează Directivelor Europene pentru compatibilitate
electromagnetică (EMC) 2014/30/UE şi ediţiile lor revizuite, precum şi Directivei
privind Tensiunea Joasă (LVD) 2014/35/UE şi reviziile sale. Acest dispozitiv se
conformează Directivei- DEEE (WEEE) 2012/19/UE privind eliminarea
echipamentelor electrice şi electronice (DEEE).
•

Lampa UV-C – lampa bactericidă de 2x15 w

4. PROCESUL DE CURĂŢENIE ŞI DEZINFECŢIE
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•

dozator de dezinfectare (Dr.Chemical - Dezinfectant pentru mâini - alcool etilic 70%,
clorura de benalconiu 0,5 %, glicerina 2%, apă sau Dezinfectant HANDS BER’S alcool 70%) plasat la intrarea în spaţiul şcolar, precum şi la fiecare intrare în spaţiile
interioare

•

covor dezinfectare cu rezervor (Dr.Chemical - Dezinfectant pentru suprafeţe -clorura
de benzalconiu 10% sau Soluţie Ultrafreshnit) plasat în toate zonele de acces în
instituţia de învăţământ

•

covor dezinfectant la intrarea în fiecare sală de clasa/spaţiu – tip covor decontaminare
/antibacterian

•

Curățarea, igienizarea și dezinfectarea suprafețelor și obiectelor care sunt atinse
frecvent, în special comutatoarele de lumină, mânerele uşilor de la clasă, blaturile,
vasele de toaletă, birourile, scaunele, dulapurile, aparatele de apă. Dezinfectant folosit
- Dr Chemical pentru suprafeţe expuse la atingere - alcool etilic 70%, clorura de
benzalconiu 1%, apă sau Soluţie Freshnit

•

Dezinfectare la interval de o oră a telefonului cu spirt sau dezinfectant pentru
suprafețe de contact, produs Dr. Chemical - Dezinfectant pentru suprafeţe expuse la
atingere: substanţa active - alcool etilic 70 %, benzalconiu 1%, apa

•

Procesul de dezinfecţie mâini, mâini protejate de mănuşi, măşti, viziere
✓ Mâinile protejate sau nu de mănuşi se vor spăla cu săpun timp de 20 sec. cu
respectarea

succesiunii gesturilor de dezinfecţie (palme, fața dorsală,

regiunea interdigitală, police, degete, încheietura mâinii); După spălare,
mâinile vor fi uscate cu hârtie prosop, urmată de închiderea robinetului
folosindu-se şervetul de hârtie.
✓ După spălarea cu apa şi săpun, mâinile se vor dezinfecta cu dezinfectant de
mâini Dr. Chemical sau spirt medicinal 70% cu respectarea aceleiaşi gestici
de dezinfecţie.
✓ ATENŢIE: soluția hidro-alcoolică/ dezinfectantul de mâini se va utiliza NUMAI
pe mâna uscată, înainte sau după spălare cu apă; mănușa NU trebuie aplicată pe
mâna umedă; se vor utiliza zilnic, în timpul petrecut acasă de utilizatori, creme
hidratante pentru evitarea apariţiei dermatitei de contact
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✓ Procedura de spălare mâini se aplică:ori de câte ori mâinile sunt vizibil
murdare, înainte şi după purtarea manuşilor de protecţie, înainte de gesturI
aseptice ( ex. Servirea de alimente şi băuturi, aplicarea de tratamente sau
manevre medicale, atingerea persoanelor care necesită asistenţă fizică, etc
), obligatoriu la interval de o oră .
✓ Mănuşile se vor schimba la interval de 3-4 ore sau de câte ori este nevoie
✓ Viziera se va dezinfecta la interval de două ore sau de câte ori tuşiţi,
strănutaţi, cu dezinfectant de mâini Dr. Chemical sau alcool medicinal 70
%
✓ Masca se va schimba la interval de 3-4 ore sau de câte ori materialul se
umezeşte
✓ Toate reziduurile rezultate din procesul de igienizare mâini, viziere sau
echipamente folosite frecvent prin gesturi rutiniere (obiecte birotica,
agende, telefon, etc) vor fi colectate în containere biohazard
ORGANIZAREA PROCESULUI DE CURATENIE SI DEZINFECTIE
PLAN DE CURĂŢENIE ŞI DEZINFECŢIE
Ritmul de curăţenie şi dezinfectare :
Curăţenie o dată pe zi sau de câte ori este nevoie
Dezinfecţie suprafeţe atinse frecvent de utilizatori : clanţa, întrerupător, tablă, robinete,capac WC.,
buton acţionare curăţare WC, taburete după fiecare oră de curs sau pauză
Dezinfecţie suprafeţe atinse de utilizator individual: birou, scaun, dulap vestiar, o dată pe zi
INTERVAL ORAR
7:00
7:45 – 8:30
Interval orar ore de
curs
9:20 ; 10:20; 11:20;
12:20 – 13:15 ;
13:55;14:40;15:25;
16:10- 18:00

OPERATIUNI
Aerisire, dezinfectare birouri, pornire lampi
Monitorizare stare de curatenie clase , grupuri sanitare si suport elevi
Dezinfectare jucarii utilizate de elevi in zona de recreere
Curatenie si Dezinfectare holuri si grupuri sanitare
Suplineste la nevoie supravegherea de catre invatator grup elevi care petrec pauza in sala de clasa
Supravegheaza starea de curatenie a grupurilor sanitare
13:15 servire masa pentru elevii care servesc masa in sala de curs
Curatenie si dezinfectare mobilier, paviment, echipamente sanitare

pagina 33 din 36

Liceul Teoretic Școala Mea
Cod fiscal 31556058
București, str. Văliug nr.12 – 18, sector 1
Email contact@scoala-mea.com, tel 0376203079

DISTRIBUTIA PERSONAL MENAJ
Zona 1 : Clase pregatitoare , hol clasa pregatitoare,laborator biologie atelier arta, birou programe si
proiecte, cabinet psiholog, cabinet medical , sala recreere . 2 menajere / program 7:00-16:00 /9:0018:00
Zona 2 : sala sport, oficiu profesori, sala mese, birouri, laborator fizica, laborator chimie. o menajere
program 7:00-16:00 2 menajere 9:00-18:00
Zona 3: etaj I Valiug clase IA,IB,IIA,IIB, IIIA 2 menajere program 7:00-16:00 o menajera 9:00-18:00
Zona 4 : etaj II Valiug clase IIIB,IVA,IVB,VC,VIIIA 2 menajere program 7:00-16:00 o menajera 9:0018:00
Zona 5 : etaj I corp cladire Simeria clase VA, VB, VIA,VIB,VIIA,VIIB,VIIIB, IX,X,XI,XII 4 menajere 2
menajere program 7:00-16:00 si doua menajere 9:00 – 18:00
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Anexa
LISTA PERSOANELOR IMPLICATE ÎN SUPRAVEGHEREA ŞI IDRUMAREA ELEVILOR

PROCESUL DE TRIAJ
ZONA 1 de acces – intrare principală recepţie
Persoana care va efectua dezinfecţia tălpilor încălţămintei: Portar
Persoana care va efectua triajul: Dr. Diana Moldovan
Elevii verificaţi vor fi: clasele pregătitoare, V B, VIII B, VI B, IX ,X, XI, XII (68 elevi) ;
Înregistrarea triajului se va realiza într-un tabel care va conţine: numele tuturor elevilor, prezenta
sau absenţa, observaţii special.
ZONA 2 de acces – intrare secundară 1( strada Văliug ):
Persoana care va efectua dezinfecţia tălpilor încălţămintei: Stan Mihail
Persoana care va efectua triajul: Laura
Elevii verificaţi vor fi: clasele I, II, III ( 50 elevi );
Înregistrarea triajului se va realiza într-un tabel care va conţine: numele tuturor elevilor, prezenta
sau absenţa, observaţii special.

ZONA 3 de acces – intrare secundară 2 curte 1
Persoana care va efectua dezinfecţia tălpilor încălţămintei: Dobra Laurenţiu
Persoana care va efectua triajul: Mihaela Ciorchina
Elevii verificaţi vor fi: clasele IV, VC, VIIIA, V A, VIA, VIIA, VII B (66 elevi)
Înregistrarea triajului se va realiza într-un tabel care va conţine: numele tuturor elevilor, prezenta
sau absenţa, observaţii special.

SUPRAVEGHERE ELEVI PE PARCURSUL PROGRAMULUI ŞCOLAR
Supraveghetorii au rolul de:
1. a menţine elevii cât mai mult în sălile de clasă pe durata pauzelor
2. a limita discuţiile şi contactul fizic între elevi
3. de a suplini prezenta învăţătorilor pe durata pauzelor în care nu este permisă ieşirea pe hol
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4. de a facilita accesul elevilor la activitatea opţională
5. de a însoţi elevii alături de învăţător la sala de sport, sala de mese sau spaţiu exterior de
recreere
Supraveghetor clase IA,IB,IIA,IIB,IIIA ( etaj I Văliug ) : Luana program 7:45-16:45
Supraveghetor clase IIIB, IVA,IVB, VC, VIIIA ( etaj ÎI Văliug ): Paula7:45-16:45
Supraveghetor clase pregătitoare : Ramona Preda7:45-16:45
SUPRAVEGHERE ELEVI PE PARCURSUL PAUZELOR ŞCOLARE
Fiecare învăţător va supraveghea propiul grup de elevi.
Supravegherea în balon va fi asigurată de Dobra Laurenţiu şi Demis Bordei.
Elevi de gimnaziu şi liceu vor fi supravegheaţi în sistemul anilor trecuţi, cu profesori de serviciu .
SUPRAVEGHERE ELEVI ÎN INTERVALUL 16:15 – 18:00
Persoana 1…………………………………………………..
Persoana 2………………………………………………….
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