
 

 

Protocol de triaj în  

Școala Gimnazială nr. 82 în contextul prevenirii 

cazurilor  

de îmbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 
 

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

1.494 din 31 august 2020 Ministerul Sănătății  

 

 

   a) Triajul epidemiologic al  elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, astfel: 

Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei 

privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și 

particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea 

unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății 

nr. 653/2001 privind asistență medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

b) Triajul zilnic: 

 

Este important ca: 

   – părinții/reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă de ce copiii cu 

simptome nu ar trebui aduși la școală; 

   – întreagă comunitate să colaboreze în observarea copiilor și a personalului pentru a diminua 

riscurile de infectare. 

    

1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și 

aprecierea stării de sănătate a copilului, în urmă căreia părintele decide prezentarea elevului la 

cursuri. 

   Nu se vor prezența la cursuri în ziua respectivă: 

   – cei cu temperatura mai mare de 37,3ºC și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-

CoV-2 (tușe, dificultăți în respirație - scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli 

infectocontagioase; 

   – cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; 

   – cei care sunt declarați contacti apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în 

perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată. 

Se pot prezența la cursuri în ziua respectivă: 

   - când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus; 

   – dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție 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 secreție 

nazala clară, ochi curgatori/prurit); 



 

2. De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor 

prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor; 

 

3. În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică 

infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare; 

   

 4. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală 

se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care 

elevul o va preda cadrului didactic de la prima ora de curs. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul 

cabinetul medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care școală nu beneficiază de 

cabinet medical; 

    

5. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei 

afecțiuni cu potențial infecțios (febra, tușe, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, 

diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată 

responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ. 
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