
Recomandările Comisiei de Medicină Școlară 

în legătură cu activitatea care se va desfășura în cabinetele 

medicale/stomatologice școlare în perioada 18 mai-10 septembrie 2020 

 

1. Pe durata prezenței elevilor la activitățile de pregătire și examene în unitatea de învățământ, 

monitorizarea respectării condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ și internate școlare, evaluarea stării 

de sănătate a elevilor și a personalului din unitatea de învățământ, precum și asigurarea asistenței medicale 

se face de către personalul medical din unitățile de învățământ. 

 

2. Conform Ordinului Comun 1668/5298/2001, Autoritățile Publice locale:  

a) achiziţionează şi distribuie cadrelor medicale termometrele non - contact necesare măsurării 

temperaturii elevilor şi personalului didactic/nedidactic din unităţile de învăţământ (cel puţin 2 

pentru fiecare unitate) 

b) achiziționează săpun lichid, dezinfectanți pentru mâini și suprafețe, necesari cabinetului medical 

c) asigură personalului medical din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ echipament de 

protecţie complet, compus din halat impermeabil de unică folosință, ochelari/vizieră, bonetă, 

mască, manuşi, în cantități suficiente. 

 

3. Protocol de triaj epidemiologic  

a) Triajul epidemiologic se efectuează zilnic tuturor elevilor și personalului didactic/nedidactic, 

înainte de intrarea în unitatea de învăţământ, de către medic și/sau asistentul medical desemnat; 

b) Personalul medical care va efectua triajul va fi echipat confom normelor standard de echipare: halat 

impermeabil, bonetă, ochelari de protecție/vizieră, mască chirurgicală, mănuși de unică folosință 

c) În această situaţie epidemiologică specială, triajul epidemiologic constă în: 

- anamneză succintă, țintită pe simptomatologia din ultimele 24 ore, insistând pe febră, dureri de 

gât, cefalee, tuse, dispnee, diaree, 

- măsurarea temperaturii corporale, cu un termometru non-contact cu distanța de măsurare 15 

cm 

d) Se interzice intrarea în colectivitate a tuturor persoanelor care prezintă: 

- temperatura mai mare de 37o C, la 3 măsurători succesive, la interval de 5 minute între ele, 

utilizând termometre diferite și/sau 

- orice simptomatologie specifică bolilor infecto-contagioase 

e) După triajul epidemiologic, elevii admiși în colectivitate se vor spăla și dezinfecta pe mâini și vor 

primi câte o mască chirurgicală, pe care să o poarte în timpul programului școlar/examen. O mască 



va fi purtată maxim 3 ore. La plecare masca va fi aruncată într-o pubela cu pedală, prevăzută cu 

sac de nailon negru, special inscripționată în acest scop. După aruncarea măștii folosite, elevii se 

vor spăla și dezinfecta pe mâini după care vor primi o mască pe care să o poarte pe timpul deplasării 

de la școală la domiciliu. 

f) Dacă în timpul cursurilor un elev prezintă febră și/sau semne de alterare a stării generale, acesta se 

va izola într-un spațiu corespunzător, anume amenajat și destinat acestui scop şi vor fi anunţaţi 

părinţii și DSP 

g) Dacă în timpul examenelor un elev prezintă febră, dar starea generală îi permite să continue 

examenul și elevul dorește acest lucru, va fi izolat într-o sală special pregătită în acest scop, unde, 

după controlul simptomelor, va continua proba sub supravegherea comisiei special constituite 

pentru aceste cazuri. Vor fi anunțați părinții și DSP 

h) Dacă un cadru didactic/ nedidactic prezintă febră și/sau semne de alterare a stării generale, în timpul 

activității din unitatea de învățământ,  acesta va fi izolat într-un spatiu corespunzător, anume 

destinat acestui scop şi va fi anunțat DSP 

i) La reluarea activității, odată cu prima prezentare în unitatea de învățămînt: elevii și personalul 

didactic/nedidactic vor prezenta la cabinetul medical o declarație pe proprie răspundere, conform 

anexelor 1 și 2. Elevii majori pot completa singuri declarația pe proprie răspundere. 

j) Li se recomandă elevilor cu boli cronice severe sau contacți în familie cu astfel de cazuri, să nu 

frecventeze cursurile de pregătire. Susținerea examenelor poate fi făcută pentru acești elevi într-o 

sală separată, pusă la dispoziție în acest scop. 

 

4. Internatele școlare trebuie să respecte toate regulile de dezinfecție și distanțare socială prevăzute de 

INSP pentru unitățile de cazare. 

 

5. Redeschiderea cabinetelor stomatologice şcolare/universitare se va face în conformitate cu măsurile 

propuse de Institutul Național de Sănătate Publică  în legătură cu reluarea activităţii în cabinetele de 

medicină dentară din 15.05.2020  la nivelul ţării, respectând managementul şi triajul pacientului în 

contextul epidemiei Covid 19 precum și dotarea cu echipamente de protecție și dezinfecție, conform 

normelor Ministerului Sănătăţii şi ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România.  

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1. 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 Subsemnatul (Numele și prenumele) ............................................................................., în calitate 

de părinte/ocrotitor legal al elevului ......................................................................................................, 

născut la data de...................., cu domiciliul în Localitatea ...................................................................., 

Strada .............................................................................., Nr. ......, Bloc ....., Scara......, Apartament........., 

din clasa a ................, la școala/liceul ..............................................................................................., 

cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 

în ultimele 14 zile, acesta: 

  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. 

 

Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare, elevul   

 nu a avut nicio problemă de sănătate 

 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).  

 

 

Data: ............................      Semnătura,  

 

 

Persoana de contact: 

Numele........................................................................................................./calitatea.................. 

Nr. telefon:.......................................... 

 

 

 

Anexa nr.2. 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 



Subsemnatul (Numele si prenumele) ..........................................................................................................,  

angajat la școala/liceul ................................................................................................................................, 

în calitate de ...................................,  

cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 

în ultimele 14 zile: 

  nu am prezentat simptome specifice infecției covid-19 (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, 

dificultăți de respirație, diaree, etc.). 

 nu am fost diagnosticat cu covid 19 

 nu am venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune. 

 

 

 

Data: ............................      Semnătura,  

 

 

 

 


