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3. Scopul procedurii operaţionale.

- a stabili m odalită ţile  de izolare a elevilor bolnavi, în vederea asigurării condiţiilo r de siguranţă 

epidem iologică pentru  p reven irea  îm bolnăv irilo r cu virusul C O V ID  19;
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- a da asigurări cu priv ire  la ex isten ţa  docum entaţiei adecvate deru lării activ ităţii;

- de a asigura con tinu ita tea activ ităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalu lu i;

-  de a sprijini auditul şi/ sau alte organism e abilita te în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în

luarea deciziei

4. D om eniu l de ap licare a procedurii operaţionale.

Prezenta procedură  este  ap licab ilă  personalu lu i didactic, d idactic auxiliar, personalului nedidactic, 

personal cabinet şco lar m edical de la IP C olegiul A groindustrial din R îşcani. A p licab ilita tea procedurii ia 

naştere din m om entul aprobării ei de către C onsiliul de A dm inistraţie  al C olegiulu i şi în reg istra rea ei în 

M anualul de proceduri al unităţii de învăţăm ânt.

5. D ocum entele de referin ţă  ap licab ile  activ ităţii procedurale.

• Ordin nr.449 din 15.05.2020 Cu privire la măsurile de funcţionare a instituţiilor de 

învăţământ superior în perioada riscului de îmbolnăvire cu COVID - 19;

• Implementarea Ordinului nr. 449 din 15.05.2020

• Ordin nr.447 din 15.05.2020 Cu privire la măsurile de acces restricţionat în căminele 

studenţeşti ale instituţiilor de învăţământ superior şi profesional tehnic;

• Ordin nr.843 din 19.08.2020, Cu privire la aprobarea reglementărilor privind organizarea 

procesului educaţional în învăţământul profesional tehnic, anul de studii 2020-2021;

• Hotărârea Comisiei Naţionale Eextraordinare de Sănătate Publică nr. 26/2020;

• Instrucţiunea privind măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea 

activităţii instituţiilor de învăţământ publice şi private în contextul epidemiologie al 

C O V ID - 1 9 ;

• Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru re-deschiderea instituţiei de învăţământ;

• „Ghidul pentru părinţi: Cum poţi susţine copilul tău în contextul pandemiei CO VID-19?” 

română/rusă;

• Fişa de însoţire a ghidului pentru părinţi română/rusă;

• Ghidul elevului/elevei din învăţământul profesional tehnic în contextul situaţiei 

epidemiologice cu CO V ID -19.
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6. D escrierea procedurii operaţionale.

G eneralităţi. Izo larea se ap lică în cazul în  care elevii p rezin tă  în  tim pul o re lo r de curs sau pe tim pul 

cazării în  căm in, s im ptom ato logie de tip resp irato r (de exem plu, tuse, d ificultăţi în respiraţie) sau alte sim ptom e 

de boală infecţioasă (vărsături, diaree, m ialgii, stare generală m odificată).

Aria de cuprindere. P rocedura se ap lică tu tu ro r elev ilor colegiului prezenţi la cursuri şi celor care se află 

cazaţi la cămin.

Protocol de izolare a cop iilor  bolnavi:

- Cadrul d idactic /pedagogul care a constata t că un elev este bo lnav  îl va  conduce im ediat în  sala  de 

izolare, unde copilul va fi izolat de restu l e levilor, apoi va anunţa responsabilu l coordonato r al activităţii de 

prevenire a infecţiei cu C O V ID  19.

- R esponsabilul coordonato r al activ ităţii de prevenire a infecţiei cu C O V ID  19 va inform a părinţii 

copilului bolnav.

- E levul va purta m ască, va  fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi pre luat şi 

va părăsi unitatea de învăţăm ân t însoţit.

- M ăsurile de p ro tecţie  ind iv iduală vor fi respectate cu stricteţe.

- Se va  deschide o fe reastră  pentru  aerisire.

- D acă pe perioada izolării elevul bo lnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, 

folosind produse de curăţare avizate, înain te  de a fi fo losit de oricine altcineva.

- N u se va transporta  elevul până la sosirea părin ţilo r/reprezen tan ţilo r legali la m edicul de fam ilie, 

farm acie, serviciul de u rgen ţă  sau spital, decât în situaţia în care sim ptom ele/sem nele sunt severe, caz în care se 

va  apela serviciul de urgen ţă 112.

- Persoana care aju tă elevul izolat trebuie să poarte m ască şi se va  spăla bine pe m âini tim p de m inim um  

20 de secunde.

- Ig ienizarea încăperii se face cu dezinfectan t avizat, după ce elevul a p lecat, pentru a reduce riscul de a 

transm ite infecţia la alte persoane.

- E levul va reveni la şcoa lă  cu adeverin ţă  m edicală , eliberată de m edicul curant/m edicul de fam ilie, cu 

precizarea d iagnosticului.

7. R esponsabilităţi în  d eru larea  activităţii.

R esponsabil de proces: director, d irecto r adjunct

Echipa de proces: cadre didactice, personal d idactic auxiliar, sora m edicală , responsabilul cu

ac tiv itatea de prevenire a infecţiei cu C O V ID  19

8. A nexe.
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