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Către, 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

ȘCOALA ............................ 

Notă de informare 

     Având în vedere situația generată de numărul în creștere al cazurilor de gripă și viroze 

respiratorii, pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional și în scopul protejării 

sănătății individuale și colective,  recomandăm ca în unitățile de învățământ să fie respectate 

următoarele reguli de protecție sanitară: 

- Efectuarea zilnică a triajului epidemiologic, izolarea copiilor cu semne de boală infecțioasă 

respiratorie și anunțarea imediată a aparținătorilor în vederea îndrumării către un medic și 

asigurarea tratmentului specific; 

- Informarea periodică a părinților de a nu trimite la grădiniță/școală copilul atunci când se 

confruntă cu simptome de infecție respiratorie acută; 

- Personalul didactic/nedidactic cu simptome respiratorii va evita intrarea în colectivitate; 

- Cazurile de boală confirmate clinic/ parclinic/epidemiologic vor fi izolate la domiciliu 7 

zile de la data apariției simptomelor și vor fi primiți în colectivitate doar cu aviz 

epidemiologic; 

- Contacții asimptomatici vor fi supravegheați clinic o perioadă de 7 zile de la ultimul 

contact cu un caz confirmat; 

- Respectarea circuitelor funcționale ale unității de invățământ și evitarea aglomerării 

spațiilor închise; 

- Asigurarea ventilației eficiente, prin aerisirea regulată a sălilor de clasă ; 

- Efectuarea regulată a manoperelor de curățenie și dezinfecție în sălile de clasă/spațiilor de 

cazare; 
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- Igiena respiratorie: tuse, strănut în șervețel de unică folosință sau în plica cotului, 

aruncarea șervețelului la gunoi imediat după folosire, spălarea/ dezinfecția mâinilor după 

tuse/strănut; 

- Se recomandă purtarea măștii de protecție; 

- Spălarea obligatorie pe mâini inainte de servirea mesei/gustărilor si după utilizarea toaletei 

sau ori de câte ori este necesar;  

- Respectarea condițiilor igienice de îndepărtare a reziduurilor solide și lichide. 

        Cu deosebită consideraţie, 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

      Dr. Corina Gîscă 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIC ȘEF  

COMPARTIMENT  EPIDEMIOLOGIE 

         Dr. Manuela Trifan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECTIV IGIENA 

           COLECTIVITĂȚILOR DE COPII/ TINERET 
               Dr. Laura Munteanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Îmi asum răspunderea realității și corectitudinii informațiilor furnizate,  

Întocmit : Dr. Laura Munteanu 
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