
 

 

Criterii de suspendare a cursurilor școlare în 

Școala Gimnazială nr. 82 în contextul confirmării unui caz/mai 

multor cazuri de COVID-19 

 
Conform ordinului nr. 5.487 din 31 august 2020  Ministerului Educației Naționale și  Cercetăriin și nr. 

1.494 din 31 august 2020 Ministerul Sănătății  

  

Măsurile de organizare a activității în cadrul  Școlii Gimnaziale nr. 82 în condiții de siguranță  

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

  

   • Direcțiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învățământ și 

cabinetul medical școlar despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulți; 

   • În cazul apariției unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 în unitatea de 

învățământ situația va fi analizată de DSPMB împreună cu directorul unității de 

învățământ; 

   • Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, în următoarele circumstanțe: 

   a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID19 într-o clasa din 

unitatea de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale clasei respective pentru o 

perioada de 14 zile. În situația în care în aceeași sala de clasa cursurile sunt organizate 

în schimburi, se vor suspendă doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul 

de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Se va face curățenie, dezinfecție și aerisire, 

urmând că elevii din schimbul următor să își desfășoare normal cursurile; 

   b) La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite 

ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale unității de 

învățământ pe o perioada de 14 zile de la dată de debut al ultimului caz; 

   c) În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor 

didactice, acestea au obligația de a anunță conducerea unității de învățământ, care va 

informa DSPMB despre eveniment.  

DSPMB va efectua anchetă epidemiologică și va analiză situația în unitatea de 

învățământ împreună cu directorul unității, astfel: 

  

 d) Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasa (de 

exemplu, învățător/profesor care a avut o singură ora) și nu a venit în contact cu alte 

cadre didactice din școală se vor suspendă cursurile de la clasa respectivă; 

 e) Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasa (de 

exemplu, învățător/profesor care a avut o singură ora) și a venit în contact cu alte cadre 

didactice din școală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai 

multe schimburi de predare), se vor suspendă cursurile de la clasa respectivă și 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 și nu a venit 

în contact cu alte cadre didactice din școală (de exemplu, profesor de sport) sau 

numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în 

școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspendă cursurile la clasele cu care 



acesta a venit în contact și, în funcție 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 și a venit 

în contact cu multe cadre didactice (cadrele didactice din toate schimburile, în școlile 

cu mai multe schimburi de predare) se vor suspendă cursurile întregii unități de 

învățământ. 

    

• Personalul care efectuează curățenia în unitatea de învățământ și cel care este 

responsabil de pază, în condițiile în care nu a intrat în contact cu persoană confirmată 

cu COVID-19, își va desfășura activitatea în continuare; 

   • În perioada de suspendare a clasei/unității de învățământ, directorul unității de 

învățământ va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii: 

   – curățenia și aerisirea claselor; 

   – dezinfecția curentă și terminală a spațiilor unității de învățământ (clase, holuri, 

toalete); 

   • La reluarea cursurilor școlare în unitatea de învățământ, personalul medico-sanitar 

care are în arondare unitatea de învățământ va realiza un triaj epidemiologic riguros 

pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri.  
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