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Liceul Tehnologic nr. 1, Sighişoara 
Anexa la PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 

EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR  CU SARS-CoV-2 

 

11.5. ANEXA 5- Protocol de izolare a elevilor cu simptome specifice COVID-19 

 

 Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de 

conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifica 

COVID-19  (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată), 

însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare. 

    • Izolarea imediată a elevului. În situaţia în care un elev prezintă simptome sau există suspiciunea că 

starea sa de sănătate este precară va fi anunţat medicul şcolar şi  persoanele din Comisia de prevenire a 

infecţiei cu SARS-CoV-2, elevul fiind condus în spaţiul amenajat pentru izolarea temporară a cazurilor 

suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 situat la parter, clădirea A2, lângă cabinetul medical 

şcoalar. 

 Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi 

preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate 

cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 

    • Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul cabinetului medical 

şcolar; 

    • Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi 

dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; 

    • Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie, 

farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz 

în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 

    • Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de 

minimum 20 de secunde; 

    • Igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS COV2 se face 

cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane; 

    • Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală 

minimum trei zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze 

diagnosticul, adeverinta pe care elevul o va preda letric sau transmite electronic 

dirigintelui/învățătorului. Adeverinţele vor fi centralizate la 17 nivelul cabinetului medical şcolar sau 

la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical; 

 În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie 

specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un 

consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a 

probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, 

într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta 

de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar 

de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP/DSPMB în maxim 24 ore. Dacă 

părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome 
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specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legatura cu 

medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori 

 Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și: 

 1) cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare, simptomatici, a căror simptomatologie de 

boală debutează în timpul orelor de curs  

2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă) cât și cadre didactice/personal auxiliar 

din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz 

 


