INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

01 septembrie 2020
√ ORDINUL ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3142/1495 din 31 august 2020
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru
asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, publicat in
Monitorul Oficial 801/01.09.2020
→ Se aprobă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru
asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
→Instituţiile publice şi operatorii economici care derulează activităţi în sectorul cultural creativ vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
→ Nerespectarea de către instituţiile publice şi operatorii economici care derulează activităţi în
sectorul cultural creativ a măsurilor prevăzute în anexa la prezentul ordin se constată, conform
competenţelor, de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii şi se sancţionează, în
conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
→ La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii şi al ministrului
sănătăţii nr. 2.941/1.120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus
SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul
culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 19 iunie 2020.
ANEXĂ: MĂSURILE pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru
asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii
CAPITOLUL I: Măsuri şi reguli pentru activitatea muzeelor şi galeriilor de artă
1.Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii vor respecta măsurile de
precauţie universal valabile:
a)portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care, pentru o protecţie eficace, trebuie să
acopere atât gura, cât şi nasul;
b)se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie
cu virusul SARS-CoV-2;
c)nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse,
strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
d)îşi vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în
perioada desfăşurării activităţii este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum
şi în cazul în care află că au fost infectaţi ei înşişi;
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e)spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.
2.Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul vizitator:
a)coordonarea cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii angajaţilor şi a
publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b)deschiderea graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală, din judeţul/regiunea
în care se află muzeul sau galeriile de artă;
c)se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în muzeu;
d)accesul în muzeu sau în galeria de artă se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de
minimum 2 m, se vor monta marcaje;
e)limitarea accesului publicului vizitator astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 2 m între
oricare două persoane, dar fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului;
f)stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecţionale pentru facilitarea menţinerii distanţei fizice;
g)accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării măştii (medicală/nonmedicală) pe toată
durata vizitei în muzeu. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
h)vizitatorii îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătăţii
care va fi pus la dispoziţie la intrarea în muzeu sau în galeria de artă;
i)vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălţăminte aflate la intrarea în muzeu sau în
galeria de artă;
j)la intrarea în muzeu sau în galeria de artă se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite
accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
k)termometrizarea noncontact a vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura
nu vor avea acces în muzeu sau în galeria de artă;
l)plasarea de paravane despărţitoare la ghişeele muzeului;
m)încurajarea utilizării plăţii cu cardul contactless sau telefonul;
n)interzicerea reutilizării pliantelor, broşurilor şi a altor materiale informative în format fizic;
o)dezinfecţia zilnică şi ori de câte ori e nevoie a suprafeţelor cu produse dezinfectante avizate;
p)interzicerea utilizării aparatelor de audio-guide;
q)aerisirea zilnică şi ori de câte ori e nevoie a încăperilor;
r)în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână,
de preferat la sfârşitul săptămânii, şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform
instrucţiunilor producătorului;
s)limitarea accesului în sălile de expoziţie cu suprafeţe mici;
t)accesul în cafeneaua/bistroul muzeului sau a galeriei de artă, acolo unde acestea există, se va face
respectând normele prevăzute de art. 6 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc
prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
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pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
şi completările ulterioare;
u)grupurile de vizitatori, tururile ghidate, evenimentele publice/private se organizează cu respectarea
regulilor stabilite de anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările şi completările ulterioare;
v)restricţionarea accesului în spaţii de joacă organizate în aer liber, acolo unde acestea există.
3.Măsuri care privesc angajatorii:
a)triajul observaţional al angajaţilor nu permite prezenţa la locul de muncă a persoanelor care prezintă
simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
b)termometrizarea noncontact zilnică, la intrarea în serviciu - angajaţii cu temperatura peste 37,3 °C
vor fi trimişi acasă;
c)angajaţii muzeului vor purta mască (medicală/non-medicală);
d)se va asigura distanţa fizică între angajaţi de minimum 2 m;
e)acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei sociale de minimum 1,5 m;
f)decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrare/ieşire din incintă şi pentru a
limita numărul de angajaţi prezenţi în acelaşi timp în incintă.
4.Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:
a)asigurarea distanţei de minimum 1,5 m între angajaţii care lucrează la birouri orientate faţă-spate şi
spate-spate;
b)pentru birourile deschise orientate faţă-faţă, asigurarea separării acestora cu paravane care se vor
dezinfecta zilnic cu produse dezinfectante avizate;
c)dezinfecţia suprafeţelor de lucru la începerea serviciului şi apoi o dată la 4 ore;
d)acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei fizice de minimum 1,5 m;
e)aerisirea periodică a încăperilor;
f)în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână,
de preferat la sfârşitul săptămânii, şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform
instrucţiunilor producătorului.
5._
a)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricţionarea sau
închiderea activităţii muzeelor şi galeriilor de artă dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă,
dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, trece peste
pragul de 1,5/1.000 de locuitori.
b)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţii muzeelor şi
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galeriilor de artă dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a
cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de
locuitori.
CAPITOLUL II: Măsuri şi reguli pentru activitatea bibliotecilor
(1)Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii vor respecta măsurile de
precauţie universal valabile:
a)portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care, pentru o protecţie eficace, trebuie să
acopere atât gura, cât şi nasul;
b)se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie
cu virusul SARS-CoV-2;
c)nu trebuie să se prezinte la muncă dacă au simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut,
rinoree, febră, stare generală alterată);
d)îşi vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în
perioada desfăşurării activităţii este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum
şi în cazul în care află că au fost infectaţi ei înşişi;
e)spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.
(2)Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul:
1.a) coordonarea cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii angajaţilor
şi a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
2.b) deschiderea graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală, din
judeţul/regiunea în care se află biblioteca;
3.c) se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces;
4.d) limitarea accesului astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 2 m între persoane, se vor
monta marcaje;
5.e) au obligaţia de a termometriza noncontact publicul/ beneficiarii. Persoanele care refuză să le fie
verificată temperatura nu vor avea acces în incinta clădirii;
6.f) accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării măştii (medicală/nonmedicală) pe toată
durata activităţii desfăşurate în bibliotecă. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere
gura şi nasul;
7.g) publicul/beneficiarii îşi va/vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool avizat de
Ministerul Sănătăţii care va fi pus la dispoziţie la intrare;
8.h) publicul/beneficiarii va/vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălţăminte aflate la intrare;
9.i) se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome
de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
10.j) plasarea de paravane despărţitoare la ghişee/casierii;
11.k) încurajarea utilizării plăţii cu cardul contactless sau telefonul;
12.l) dezinfecţia regulată a suprafeţelor;
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13.m) aerisirea periodică a încăperilor;
14.n) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe
săptămână, de preferat la sfârşitul săptămânii şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare
conform instrucţiunilor producătorului;
15.o) limitarea accesului în sălile de lectură cu suprafeţe mici;
16.p) accesul în cafeneaua/bistroul bibliotecii, acolo unde acestea există, se va face respectând
normele prevăzute de art. 6 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în
anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare;
17.q) evenimentele publice şi/sau private se vor organiza doar cu respectarea regulilor stabilite de
anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare;
18.r) activităţile culturale şi de educare în biblioteci se vor organiza doar cu respectarea regulilor
stabilite de anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
şi completările ulterioare;
19.s) asigurarea amenajării biroului de la recepţie astfel încât să existe mai multe staţii de lucru
separate, aflate la cel puţin 1,5 m una de alta, şi fiecare angajat să aibă locul său;
20.t) recepţia şi birourile de împrumut vor trebui să aibă instalate paravane despărţitoare de protecţie;
21.u) se vor monta marcaje în apropierea biroului pentru a impune respectarea unei distanţe de cel
puţin 1 metru între utilizatori;
22.v) se va stabili şi implementa un plan de trafic pentru a limita aglomerările şi pentru respectarea
distanţării impuse;
23.w) organizarea rezervărilor documentelor se va putea face prin telefon, e-mail, site etc., cu
stabilirea unor intervale orare de ridicare a cărţilor, pentru a elimina formarea de aglomerări de cititori;
24.x) în vederea limitării numărului de persoane care ating un obiect, personalul bibliotecii va merge
la rafturi pentru a procura documentul cerut de utilizator;
25.y) accesul în sălile de lectură va fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la distanţarea
socială, astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 1,5 m între oricare 2 persoane sau 4 m 2
pentru fiecare beneficiar/participant;
26.z) accesul la calculatoare în bibliotecă va fi limitat, cu respectarea normelor de distanţare socială,
iar în lipsa unui protocol de dezinfectare se recomandă anularea acestui serviciu;
27.aa) se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în cazul în care dezinfecţia acestora nu
este posibilă;
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28.bb) restituirea documentelor împrumutate şi împrumutul de documente se vor face cu
respectarea următoarelor reguli:
(i)documente (cărţi, reviste etc.) pe hârtie fără elemente din plastic: minimum 3 zile de carantină;
(ii)documente pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate: 10 zile de carantină; sau
dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de
uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, înainte de a intra din nou în circulaţie, pentru a se asigura că
virusul nu mai este viabil pe suprafaţa de hârtie;
(iii)documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile de carantină sau dezinfecţie cu material îmbibat cu
produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, dacă sunt
documente din hârtie în acel CD sau DVD (broşuri, cutii din carton etc.), apoi pot fi puse la raft;
29.cc) documentele care au rămas în bibliotecă şi care nu au fost manipulate în timpul izolării pot fi
manipulate în continuare fără a mai fi dezinfectate în vederea reluării operaţiunilor;
30.dd) în absenţa unei camere de carantină se va aranja un spaţiu specific (o parte din depozit sau din
sala de lectură care poate fi uşor adaptat şi izolat), cu rafturi şi/sau mese disponibile pe care să se
stocheze documente, asigurându-se faptul că acel spaţiu nu este accesibil pentru public;
31.ee) toate operaţiunile de manipulare, carantină, dezinfecţie şi curăţenie vor trebui să fie executate
de personalul din bibliotecă echipat cu echipament de protecţie.
(3)Măsuri care privesc angajatorii:
a)vor efectua triajul observaţional al angajaţilor şi nu vor permite prezenţa la locul de muncă a
persoanelor care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare
generală alterată);
b)termometrizarea zilnică, la intrarea în serviciu - angajaţii cu temperatura peste 37,3 °C vor fi trimişi
acasă;
c)angajaţilor li se vor asigura măşti (medicală/nonmedicală);
d)nu vor obliga angajaţii să se prezinte la muncă dacă aceştia prezintă simptomatologie de infecţie
respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
e)se va asigura distanţa fizică între angajaţi de minimum 2 m;
f)acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei sociale de minimum 1,5 m;
g)decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrarea/ieşirea din incintă şi pentru a
limita numărul de angajaţi prezenţi în acelaşi timp în incintă.
(4)Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:
a)asigurarea distanţei de minimum 1,5 m între angajaţii care lucrează la birouri orientate faţă-spate şi
spate-spate;
b)pentru birourile deschise orientate faţă-faţă, asigurarea separării acestora cu paravane care se vor
dezinfecta zilnic cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool avizate de Ministerul Sănătăţii;
c)dezinfecţia suprafeţelor de lucru la începerea serviciului şi apoi o dată la 4 ore;
d)acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei fizice de minimum 1,5 m;
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e)aerisirea periodică a încăperilor;
f)în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână,
de preferat la sfârşitul săptămânii, şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform
instrucţiunilor producătorului.
(5)_
a)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricţionarea sau
închiderea activităţii bibliotecilor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa
cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000
de locuitori.
b)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţii bibliotecilor
dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această
localitate, în aceeaşi perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
CAPITOLUL III: Măsuri şi reguli pentru activitatea librăriilor
1.Măsuri ce privesc personalul din librării; angajaţii vor respecta măsurile de precauţie universal
valabile:
a)portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecţie eficace trebuie să
acopere atât gura, cât şi nasul;
b)se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie
cu virusul SARS-CoV-2;
c)nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse,
strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
d)îşi vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în
perioada desfăşurării activităţii este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum
şi în cazul în care află că au fost infectaţi ei înşişi;
e)spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.
2.Măsuri care privesc angajatorii:
a)angajaţilor li se vor asigura măşti (medicală/nonmedicală);
b)vor efectua triajul observaţional al angajaţilor şi nu vor permite prezenţa la locul de muncă al
persoanelor care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare
generală alterată);
c)termometrizarea zilnică la intrarea în serviciu - angajaţii cu temperatura peste 37,3 °C vor fi trimişi
acasă;
d)nu vor obliga angajaţii să se prezinte la muncă dacă aceştia prezintă simptomatologie de infecţie
respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
e)se va asigura distanţa fizică între angajaţi de minimum 2 m;
f)acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei sociale de minimum 1,5 m;
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g)decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrare/ieşire din incintă şi pentru a
limita numărul de angajaţi prezenţi în acelaşi timp în incintă.
3.Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul:
a)coordonarea cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii angajaţilor şi a
publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b)se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces;
c)pentru limitarea accesului se vor monta marcaje astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum
2 m între persoane;
d)accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării măştii (medicală/nonmedicală) pe toată
durata vizitei. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
e)igienizarea mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătăţii care va fi pus la
dispoziţie la intrare;
f)se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome
de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
g)plasarea de paravane despărţitoare la casierii;
h)încurajarea utilizării plăţii cu cardul contactless sau telefonul;
i)dezinfecţia zilnică şi de câte ori este nevoie a suprafeţelor;
j)aerisirea zilnică şi de câte ori este nevoie a încăperilor;
k)în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână,
de preferat la sfârşitul săptămânii, şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform
instrucţiunilor producătorului;
l)restricţionarea accesului la spaţii de joacă pentru copii organizate în aer liber sau în interior, acolo
unde acestea există;
m)accesul în cafeneaua/bistroul librăriei, acolo unde acestea există, se va face respectând normele
prevăzute de art. 6 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, prevăzute în anexa nr. 3
la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările
ulterioare;
n)evenimentele publice şi/sau private se vor organiza cu respectarea regulilor stabilite de anexa nr. 3
la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările
ulterioare.
4._
a)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricţionarea sau
închiderea activităţii librăriilor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa
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cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000
de locuitori.
b)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţii librăriilor dintro anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această
localitate, în aceeaşi perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
CAPITOLUL IV: Măsuri şi reguli în domeniul producţiei de film şi audiovizual
Activităţile de producţie cinematografică fac parte din categoria serviciilor cu potenţial mediu-ridicat
de răspândire a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.
1.Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală:
a)portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;
b)se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie
cu virusul SARS-CoV-2;
c)nu trebuie să se prezinte la muncă dacă au simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut,
rinoree, febră, stare generală alterată);
d)îşi vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în
perioada desfăşurării activităţii este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum
şi în cazul în care află că au fost infectaţi ei înşişi;
e)spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.
2.Măsuri care privesc angajatorul:
a)elaborarea instrucţiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcţie de
programul de lucru, specificul activităţii desfăşurate, structura organizatorică, structura incintei;
b)medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc şi vor emite recomandări privind necesitatea
purtării măştii pentru angajaţi, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate;
c)responsabilul SSM va efectua instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în
muncă;
d)reluarea activităţii se va face gradual, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală din
judeţul/regiunea în care se află locaţia filmării;
e)plasarea, la loc vizibil, de anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în platou;
f)măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum şi efectuarea triajului observaţional
zilnic la intrarea în platou/spaţiul de filmare. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse,
strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), precum şi al celor care înregistrează temperatura
măsurată mai mare de 37,3 °C. În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3 °C, se
recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
g)organizarea spaţiului de lucru astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice de 1,5 m între oricare
două persoane;
h)promovarea măsurilor de igienă individuală;
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i)plasarea de dispensere cu soluţii dezinfectante atât la intrarea în platoul de filmare, în rulotele
individuale, cât şi în spaţiile comune;
j)instruirea personalului privind măsurile de igienă;
k)dezinfecţia zilnică şi de câte ori este nevoie a suprafeţelor utilizate de mai mult de o persoană cu
substanţe biocide autorizate;
l)dezinfectarea echipamentului tehnic: camere de filmare, microfoane, walkie-talkie, căşti etc. Dacă
materialele şi echipamentul aferente filmării sunt achiziţionate/închiriate, trebuie stabilit un protocol
împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curăţare şi igienizare a acestora, astfel încât să nu
fie afectate calitatea şi proprietăţile materialelor şi echipamentelor;
m)se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate şi băuturi
răcoritoare pentru consum individual;
n)mesele se vor servi în porţii individuale, cu menţinerea distanţei fizice de 1,5 m;
o)încăperile în care se desfăşoară activitate vor fi aerisite periodic;
p)în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână,
în afara programului de lucru, şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform
instrucţiunilor producătorului.
3.Măsuri de precauţie speciale:
a)componenţa distribuţiei filmului, precum şi componenţa membrilor echipei de filmare participanţi
la realizarea unei producţii cinematografice vor fi decise în funcţie de necesităţile tehnico-artistice ale
proiectului, fiind în responsabilitatea companiei de producţie de film şi/sau a responsabilului desemnat
de către aceasta, care vor avea în vedere şi respectarea tuturor măsurilor de protecţie sanitară
prevăzute în prezentul ordin;
b)machiajul şi coafura se vor efectua cu respectarea precauţiunilor universale: igienizarea mâinilor şi
dezinfecţia suprafeţelor înainte şi după şedinţa de machiaj/coafor;
c)se vor organiza spaţii de machiaj şi vestiare separate pentru actori şi figuraţie;
d)asistenţa la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
e)vestiarele vor fi dezinfectate regulat;
f)se recomandă folosirea transportului individual, cu autoturism personal, pe cât posibil. În cazul în
care se va utiliza transport organizat pentru mai multe persoane, se vor respecta regulile obligatorii
pentru persoanele care folosesc mijloacele de transport în comun;
g)pe toată perioada producţiei se recomandă limitarea la strictul necesar a deplasărilor personale ale
membrilor echipei;
h)în situaţia extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul
programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
(i)izolarea imediată de restul echipei şi organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu şi
contactarea medicului de familie;
(ii)încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de
24 de ore;
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(iii)după aerisirea spaţiului, se realizează curăţenia, precum şi spălarea şi dezinfecţia riguroasă a
respectivei încăperi;
(iv)în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va
aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;
i)în situaţia în care o persoană suspectă sau confirmată cu COVID-19 a fost prezentă în una sau mai
multe locaţii de producţie, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
j)pentru activitatea desfăşurată în birourile companiilor de producţie se vor aplica măsuri conform
Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind
măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea
desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării
de alertă;
k)pentru cetăţenii străini, sosiţi în România, membri ai echipelor de filmare, se vor respecta regulile şi
măsurile de protecţie stabilite de Legea nr. 136/2020, precum şi de Hotărârea Comitetului Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36/2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 şi stabilirea unor
măsuri necesar a fi aplicate pentru protecţia populaţiei.
4._
a)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricţionarea sau
închiderea activităţilor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a
cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de
locuitori.
b)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţilor dintr-o
anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate,
în aceeaşi perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
CAPITOLUL V: Măsuri şi reguli pentru evenimentele/acţiunile culturale organizate în aer liber, pe
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
Prezentul capitol conţine un set de măsuri şi reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru
evenimentele şi acţiunile culturale organizate în aer liber, denumite în continuare evenimente.
Persoanele care coordonează fiecare eveniment (de exemplu, organizator, director tehnic etc.) sunt
responsabile de verificarea modalităţii de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii
impactului riscului de infecţie cu SARS-CoV-2 la locul de muncă.
Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toţi participanţii:
spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.
Prin evenimente sau acţiuni culturale se înţelege, fără a se limita la: teatru, dans, concert, proiecţie
cinematografică, stand-up comedy, târg, expoziţie, workshop, conferinţă cu caracter cultural.
1.Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii/voluntarii vor respecta
măsurile de precauţie universal valabile:
a)portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecţie eficace trebuie să
acopere atât gura, cât şi nasul;
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b)în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră,
stare generală modificată) acesta nu se prezintă la locul de muncă şi contactează medicul de familie;
c)izolare la domiciliu, în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu
virusul SARS-CoV-2, şi anunţarea medicului de familie;
d)efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă şi săpun sau dezinfectant pe bază de alcool avizat de
Ministerul Sănătăţii) şi evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate;
e)măsurile de distanţare socială nu ar trebui să cauzeze alte condiţii de lucru nesigure pentru echipele
tehnice şi de producţie (de exemplu, ridicarea pieselor de echipament care necesită mai multe
persoane etc.).
2.Măsuri care privesc angajatorii şi organizatorii:
a)elaborarea instrucţiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcţie de
programul de lucru, specificul activităţii desfăşurate, structura organizatorică, structura incintei;
b)medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc şi vor emite recomandări privind necesitatea
purtării măştii pentru angajaţi, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate;
c)responsabilul SSM va efectua instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în
muncă;
d)angajaţilor/voluntarilor li se va asigura echipamentul de protecţie necesar (mască, mănuşi, viziere
etc.);
e)reluarea activităţii se va face gradual, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală din
judeţul/regiunea în care va avea loc evenimentul;
f)plasarea, la loc vizibil, de anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în cadrul
delimitat aferent evenimentului;
g)măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum şi efectuarea triajului observaţional
zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare, echipa artistică şi
pentru public. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare
generală modificată) şi nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3 °C. În
cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3 °C, se recomandă repetarea măsurării
temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; angajaţii cu temperatura peste 37,3 °C vor fi
trimişi acasă;
h)organizarea spaţiului de lucru astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice de 1,5 m între
oricare două persoane;
i)promovarea măsurilor de igienă individuală;
j)plasarea de dispensere cu soluţii dezinfectante la intrare în spaţiul delimitat al evenimentului;
k)instruirea personalului privind măsurile de igienă;
l)dezinfecţia frecventă a suprafeţelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanţe biocide
autorizate;
m)dezinfectarea echipamentul tehnic: camere de filmare, lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căşti
etc. Dacă materialele şi echipamentul sunt achiziţionate/închiriate, trebuie stabilit un protocol
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împreună cu fiecare furnizor procedura de curăţare şi igienizare a acestora, astfel încât să nu fie
afectate calitatea şi proprietăţile materialelor şi echipamentelor;
n)se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate şi băuturi
răcoritoare pentru consum individual;
o)mesele se vor servi în porţii individuale, cu menţinerea distanţei fizice de 1,5 m;
p)în situaţia extraordinară în care un membru al echipei de organizare sau artistice prezintă
simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
(i)izolarea imediată de restul echipei şi organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu şi
contactarea medicului de familie;
(ii)încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de
24 de ore;
(iii)după aerisirea spaţiului, se realizează curăţenia, precum şi spălarea şi dezinfecţia riguroasă a
respectivei zone de activitate;
(iv)în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va
aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;
q)în situaţia în care o persoană suspectă sau confirmată cu COVID-19 a fost prezentă în una sau mai
multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
r)pentru activitatea desfăşurată în birourile organizatorilor de evenimente se vor aplica măsuri
conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea
desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării
de alertă;
s)pentru cetăţenii străini, sosiţi în România, membri ai echipei artistice sau de organizare de
evenimente, se vor respecta regulile şi măsurile de protecţie stabilite de Legea nr. 136/2020, precum
şi de Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36/2020 privind constatarea
pandemiei de COVID-19 şi stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecţia populaţiei.
3.Recomandări pentru organizatorii evenimentelor culturale:
a)modificarea aşteptărilor publicului. Menţionări repetate pentru măsuri de siguranţă: pe social media,
pe bilete, semnalizare la locul evenimentului, e-mail etc.;
b)emiterea de bilete cu acces orar pentru evitarea aglomeraţiei la intrarea în spaţiul delimitat;
c)fiecare organizator are obligaţia de a întocmi procedurile necesare referitoare la situaţia în care unei
persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Fiecare
organizator are obligaţia de a informa şi instrui angajaţii/voluntarii şi agenţii de pază cu privire la
această procedură;
d)organizatorii şi administratorii spaţiului gazdă îşi vor împărţi responsabilităţile pentru diferite
activităţi şi proceduri legate de sănătate şi siguranţă printr-un acord scris încheiat între cele două părţi;
e)delimitarea clară a spaţiului în care se va desfăşura evenimentul.
4.Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul:
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a)coordonarea cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii angajaţilor şi a
publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b)deschiderea graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală, din judeţul/regiunea
în care se desfăşoară evenimentul;
c)la intrare se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă
simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
d)se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică;
e)accesul în spaţiu se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 1,5 m, prin
montarea de marcaje;
f)termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura
nu vor avea acces în locaţie;
g)accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării de mască (medicală/non-medicală) pe toată
durata evenimentului. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
h)persoanele îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la
dispoziţie la intrare;
i)stabilirea unor fluxuri de intrare/ieşire separate, unice pentru facilitarea menţinerii distanţei fizice;
j)limitarea evenimentului la un interval de timp de 4 ore;
k)accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte pentru a evita aglomeraţia. Timpul ar trebui să fie
menţionat pe biletul fiecărui participant, dacă acest lucru este posibil;
l)plasarea de paravane despărţitoare la casele de bilete/ghişee, acolo unde este cazul;
m)încurajarea utilizării plăţii contactless cu cardul sau telefonul;
n)interzicerea reutilizării pliantelor, broşurilor şi a altor materiale informative în format fizic;
o)dezinfecţia zilnică şi ori de câte ori este nevoie a suprafeţelor cu produse dezinfectante avizate;
p)pe cât posibil, biletele ar trebui scanate; se va evita ruperea sau atingerea biletelor;
q)organizarea cozilor la intrarea/ieşirea din locaţie prin marcaje care să indice distanţa fizică
regulamentară de 1,5 m între persoane.
5.Măsuri care privesc spaţiul/locul:
a)organizarea spaţiului, astfel încât să permită prezenţa a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe
scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt,
b)participanţii au obligaţia purtarea măştii de protecţie;
c)în cazul în care locaţia este organizată cu scaune mobile (sau pufuri), acestea vor fi poziţionate de
către organizator la o distanţă de 2 m între ele;
d)în cazul în care locaţia dispune de gradene, organizatorul va marca pe acestea locurile disponibile, la
o distanţă de 2 m între ele;
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e)în cazul în care locaţia nu dispune de scaune sau gradene şi este liberă (iarbă, pământ, zgură etc.),
iar publicul vine cu propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât să creeze spaţii
care să respecte distanţarea socială pentru fiecare persoană, precum şi spaţii mai mari pentru familii;
f)prin excepţie de la prevederile literelor a), b) şi c), menţinerea distanţei fizice de 2 m între persoane
nu se aplică pentru membrii aceleiaşi familii sau pentru grupuri de până la 3 persoane;
g)difuzarea de comunicate audio, atât înainte de începerea spectacolului, cât şi pe timpul pauzei,
adaptate spaţiului respectiv de desfăşurare a spectacolului/evenimentului;
h)dezinfectarea cu substanţe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor etc. după şi/sau înaintea
fiecărei proiecţii;
i)în cazul utilizării toaletelor se va respecta distanţa obligatorie de minimum 1,5 m;
j)punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea
aglomeraţiei. În cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă şi săpun în
proximitatea acestora;
k)dedicarea unor toalete strict copiilor şi/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru este posibil;
l)punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de recipiente/coşuri de gunoi cu capac dedicate exclusiv
aruncării măştilor de protecţie;
m)dezinfectarea toaletelor cu substanţe biocide autorizate, înainte şi după fiecare proiecţie/spectacol
şi/sau la fiecare 4 ore;
n)asigurarea permanentă a substanţelor şi materialelor de curăţenie/igienizare necesare în locaţie;
o)asigurarea personalului de curăţenie, instruit profesional, într-un număr suficient.
6.Măsuri legate de consumul de mâncare şi băutură în locaţie; se interzice consumul de mâncare
şi băutură în locaţie, în afară de:
a)băutură în recipiente individuale. Se interzice folosirea paielor de unică folosinţă;
b)mâncare ambalată individual, sigilată, conform normelor în vigoare.
7.Măsuri care privesc prestaţii artistice, unde este aplicabil:
a)accesul şi evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor şi artiştilor se va realiza prin locuri/porţi
separate de cele pentru spectatori şi/sau la intervale orare diferite;
b)artiştii interpreţi sau executanţi ar trebui să îşi aducă propriile microfoane, instrumente, căşti şi alte
echipamente pe care le folosesc;
c)aceleaşi reguli de distanţare socială se impun şi zonei de backstage;
d)se vor asigura timpi adiţionali pentru dezinfectarea spaţiilor de backstage folosite de echipe diferite;
e)dacă scena se situează la acelaşi nivel cu spectatorii, distanţa între interpreţi şi public va fi de cel
puţin 2,5 m. Dacă scena este mai sus decât spectatorii, distanţa minimă va fi de 3 m;
f)structura repertoriului va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituţii culturale sau a
fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecţie sanitară
prevăzute în prezentul ordin;
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g)componenţa distribuţiei, precum şi componenţa membrilor echipei tehnice participanţi la realizarea
unei producţii de spectacol/eveniment cultural vor fi decise în funcţie de necesităţile tehnico-artistice
ale proiectului, fiind în responsabilitatea echipei de management a fiecărei instituţii sau a fiecărui
organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecţie sanitară prevăzute în
prezentul ordin;
h)scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfăşoare în condiţii de
siguranţă şi distanţarea socială să poată fi respectată;
i)toate măsurile de siguranţă şi sănătate vor fi respectate şi în timpul repetiţiilor şi probelor etc.;
j)machiajul şi coafura se vor efectua cu respectarea precauţiilor universale: igienizarea mâinilor şi
dezinfecţia suprafeţelor înainte şi după şedinţa de machiaj/coafor;
k)asistenţa la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
l)vestiarele vor fi dezinfectate cu substanţe biocide autorizate zilnic şi ori de câte ori este nevoie.
8._
a)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricţionarea sau
închiderea activităţii culturale dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa
cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000
de locuitori.
b)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţii culturale dintro anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această
localitate, în aceeaşi perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
CAPITOLUL VI: Măsuri şi reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă,
pentru prevenirea răspândirii COVID-19
1.Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală. Angajaţii vor respecta măsurile de
precauţie universal valabile:
a)portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecţie eficace trebuie să
acopere atât gura, cât şi nasul;
b)se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat cu infecţie
cu virusul SARS-CoV-2;
c)nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse,
strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
d)îşi vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în
perioada desfăşurării activităţii este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum
şi în cazul în care află că au fost infectaţi ei înşişi;
e)spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.
2.Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul:
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a)coordonarea cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii angajaţilor şi a
publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b)deschiderea graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală, din judeţul/regiunea
în care se desfăşoară evenimentul;
c)se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces;
d)accesul se face exclusiv cu autoturismul, cu condiţia ca ocupanţii unui autovehicul să fie membrii
aceleiaşi familii sau grupuri de până la 3 persoane;
e)la intrarea în locaţie se verifică temperatura celor din autoturism de către personalul echipat cu
echipament de protecţie. Sunt lăsate în incintă doar persoanele care au temperatura de maximum 37,3
°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces;
f)parcarea va fi amenajată în aşa fel încât între autovehicule să se păstreze distanţa de 2 m
stânga/dreapta şi 2 m faţă/spate;
g)pe parcursul evenimentului tip drive-in, spectatorii nu părăsesc autoturismul, cu excepţia cazului în
care doresc să meargă la toaletă;
h)părăsirea de către spectatori a autoturismului conform lit. g) va fi permisă numai cu condiţia purtării
de mască (medicală/nonmedicală). Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi
nasul;
i)distanţa fizică între spectatorii care au părăsit autoturismul pentru motivele excepţionale va fi de
minimum 2 m;
j)toaletele şi mânerele uşilor de acces vor fi dezinfectate cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool
avizate de Ministerul Sănătăţii, o dată pe oră;
k)spectatorii îşi pot dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool, care va fi pus la
dispoziţie la intrarea în spaţiul delimitat evenimentului de tip drive-in;
l)încurajarea achiziţionării biletelor online;
m)se încurajează scanarea biletelor, pentru a evita atingerea sau ruperea acestora;
n)interzicerea reutilizării pliantelor, broşurilor şi a altor materiale informative în format fizic;
o)dezinfecţia regulată a suprafeţelor comune;
p)obligaţia de a întocmi procedurile necesare referitoare la situaţia în care unei persoane sau unui grup
nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Fiecare organizator are obligaţia
de a informa şi instrui angajaţii/ voluntarii şi agenţii de pază cu privire la această procedură.
3.Măsuri care privesc angajatorii:
a)elaborarea instrucţiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcţie de
programul de lucru, specificul activităţii desfăşurate, structura organizatorică, structura incintei;
b)medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc şi vor emite recomandări privind necesitatea
purtării măştii pentru angajaţi, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate;
c)responsabilul SSM va efectua instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în
muncă;
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d)angajaţilor/voluntarilor li se va asigura echipamentul de protecţie necesar (mască, mănuşi, viziere
etc.);
e)reluarea activităţii se va face gradual, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală din
judeţul/regiunea în care va avea loc evenimentul;
f)plasarea, la loc vizibil, de anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în cadrul
delimitat aferent evenimentului;
g)măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum şi efectuarea triajului observaţional
zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare. Nu se va permite
accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) şi nici celor
care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3 °C. În cazul în care temperatura înregistrată
depăşeşte 37,3 °C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de
repaus; angajaţii cu temperatura peste 37,3 °C vor fi trimişi acasă;
h)organizarea spaţiului de lucru astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice de 1,5 m între
oricare două persoane, prin montarea de marcaje;
i)promovarea măsurilor de igienă individuală;
j)plasarea de dispensere cu soluţii dezinfectante avizate la intrarea în spaţiul delimitat evenimentului
de tip drive-in;
k)instruirea personalului privind măsurile de igienă;
l)dezinfecţia zilnică şi ori de câte ori este nevoie a suprafeţelor utilizate de mai mult de o persoană, cu
substanţe biocide autorizate;
m)dezinfectarea echipamentului tehnic: camere de filmare, videoproiectoare, ecrane cu led, lavaliere,
walkie-talkie, căşti etc. Dacă materialele şi echipamentul sunt achiziţionate/ închiriate, trebuie stabilit
un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curăţare şi igienizare a acestora, astfel
încât să nu fie afectate calitatea şi proprietăţile materialelor şi echipamentelor;
n)se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate şi băuturi
răcoritoare pentru consum individual;
o)mesele se vor servi în porţii individuale, cu menţinerea distanţei fizice de 1,5 m;
p)în situaţia extraordinară în care un membru al echipei de organizare prezintă simptome respiratorii
în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
(i)izolarea imediată de restul echipei şi organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu şi
contactarea medicului de familie;
(ii)încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de
24 de ore, dacă este cazul;
(iii)după aerisirea spaţiului, se realizează curăţenia, precum şi spălarea şi dezinfecţia riguroasă a
respectivei zone de activitate, dacă este cazul;
(iv)în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe zone de activitate,
se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;
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q)în situaţia în care o persoană suspectă sau confirmată cu COVID-19 a fost prezentă în una sau mai
multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
r)structura repertoriului va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituţii culturale sau a
fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecţie sanitară
prevăzute în prezentul ordin;
s)componenţa distribuţiei, precum şi componenţa membrilor echipei tehnice participanţi la realizarea
unei producţii de spectacol/eveniment cultural vor fi decise în funcţie de necesităţile tehnico-artistice
ale proiectului, fiind în responsabilitatea echipei de management a fiecărei instituţii sau a fiecărui
organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecţie sanitară prevăzute în
prezentul ordin;
t)pentru activitatea desfăşurată în birourile organizatorilor de evenimente de tip Drive In, se vor aplica
măsuri conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr.
3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi
pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă,
pe perioada stării de alertă;
u)pentru cetăţenii străini, sosiţi în România, membri ai echipei artistice sau de organizare de
evenimente se vor respecta regulile şi măsurile de protecţie stabilite de Legea nr. 136/2020, precum
şi de Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36/2020 privind constatarea
pandemiei de COVID-19 şi stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecţia populaţiei.
CAPITOLUL VII: Măsuri şi reguli pentru expoziţii temporare de artă şi design pe perioada stării de
alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
Prezentul capitol conţine un set de măsuri şi reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru
expoziţiile temporare de artă şi design. Prin expoziţii temporare de artă şi design se înţelege: pictură,
desen, sculptură, design, instalaţii, artă new media, artă interactivă, performance, video. Expoziţiile
pot fi organizate în spaţii convenţionale (de exemplu, muzee, galerii sau cluburi de artă, biblioteci etc.),
dar şi în spaţii alternative (de exemplu, în aer liber, hale sau vechi spaţii industriale, spaţii private,
pavilioane temporare etc.).
1.Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii/voluntarii vor respecta
măsurile de precauţie universal valabile:
a)portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecţie eficace trebuie să
acopere atât gura, cât şi nasul;
b)se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie
cu virusul SARS-CoV-2;
c)nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse,
strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
d)îşi vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în
perioada desfăşurării activităţii este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum
şi în cazul în care află că au fost infectaţi ei înşişi;
e)spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.
2.Măsuri care privesc angajatorii:
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a)triajul observaţional al angajaţilor nu permite prezenţa la locul de muncă a persoanelor care prezintă
simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
b)termometrizarea noncontact zilnică, la intrare - angajaţii cu temperatura peste 37,3 °C vor fi trimişi
acasă;
c)angajaţii/voluntarii vor purta mască (medicală/ nonmedicală);
d)se va asigura distanţa fizică între angajaţi de minimum 2 m;
e)acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei sociale de minimum 1,5 m;
f)decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrare/ieşire în/din incintă şi pentru a
limita numărul de angajaţi prezenţi în acelaşi timp în incintă.
3.Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:
a)asigurarea distanţei de minimum 1,5 m între angajaţii care lucrează la birouri orientate faţă-spate şi
spate-spate;
b)pentru birourile deschise orientate faţă-faţă asigurarea separării acestora cu paravane care se vor
dezinfecta zilnic cu produse dezinfectante avizate;
c)dezinfecţia suprafeţelor de lucru la începerea serviciului şi apoi o dată la 4 ore;
d)acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei fizice de minimum 1,5 m;
e)aerisirea periodică a încăperilor;
f)în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână,
de preferat la sfârşitul săptămânii şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform
instrucţiunilor producătorului.
4.Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul vizitator:
a)coordonarea cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii angajaţilor şi a
publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b)deschiderea graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală, din judeţul/regiunea
în care se află muzeul, galeriile de artă sau expoziţia;
c)se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în muzeu,
galerie de artă sau expoziţie;
d)accesul în spaţiu se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 1,5 m;
e)limitarea accesului publicului vizitator astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 2 m între
persoane, dar fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului;
f)accesul fiecărui vizitator se face pe timpi pentru evitarea aglomeraţiei şi a cozilor. Alocarea fiecărui
interval orar se va face ţinând cont de capacitatea maximă a spaţiului. Timpul ar trebui menţionat în
avans pe fiecare bilet, dacă acest lucru este posibil;
g)accesul vizitatorilor se va face treptat şi controlat, printr-un circuit desemnat de organizatori prin
stabilirea unor fluxuri de vizitare simultane, în zone diferite;
h)stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecţionale pentru facilitarea menţinerii distanţei fizice;
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i)termometrizarea noncontact a vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu
vor avea acces în locaţie;
j)accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată
durata vizitei. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
k)vizitatorii îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat avizat de Ministerul Sănătăţii pe bază de alcool
care va fi pus la dispoziţie la intrarea în muzeu, galerie de artă sau expoziţie;
l)vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălţăminte aflate la intrare;
m)la intrare se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă
simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
n)obligaţia de a întocmi procedurile necesare referitoare la situaţia în care unei persoane sau unui grup
nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Fiecare organizator are obligaţia
de a informa şi instrui angajaţii/voluntarii şi agenţii de pază cu privire la această procedură;
o)plasarea de paravane despărţitoare la ghişee sau case de bilete, acolo unde este cazul;
p)încurajarea utilizării plăţii cu cardul contactless sau telefonul;
q)interzicerea reutilizării pliantelor, broşurilor şi alte materiale informative în format fizic;
r)dezinfecţia regulată a suprafeţelor;
s)interzicerea utilizării aparatelor de audio-guide;
t)aerisirea periodică a încăperilor;
u)în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână,
de preferat la sfârşitul săptămânii şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform
instrucţiunilor producătorului;
v)accesul în cafeneaua/bistroul muzeului sau a galeriei de artă, acolo unde acestea există, se va face
respectând normele prevăzute de art. 6 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc din
anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare;
w)grupurile de vizitatori, tururile ghidate, evenimentele publice/private se organizează cu respectarea
regulilor stabilite de anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VIII: Măsuri şi reguli pentru reluarea activităţii producţiilor de spectacol şi concert şi a
activităţilor şcolilor de artă şi meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii
COVID-19
Prezentul capitol conţine reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru reluarea activităţilor de
producţie necesare artelor spectacolului, respectiv repetiţii. Prezentele măsuri se vor aplica şi
activităţilor cultural-educaţionale desfăşurate de către Şcolile Populare de Artă şi Meserii reglementate
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
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activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de
persoane care nu depăşeşte reglementarea actuală a numărului maxim de persoane în spaţiu închis.
1.Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii vor respecta măsurile de
precauţie universală:
a)portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;
b)în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră,
stare generală modificată), acesta nu se prezintă la locul de muncă şi contactează medicul de familie;
c)izolare la domiciliu, în cazul în care a intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu
virusul SARS-CoV-2, şi anunţarea medicului de familie;
d)efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă şi săpun sau dezinfectant pe bază de alcool avizat de
Ministerul Sănătăţii) şi evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.
2.Măsuri care privesc angajatorul:
a)elaborarea instrucţiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat/cursant, în funcţie
de programul de lucru, specificul activităţii desfăşurate, structura organizatorică, structura incintei;
b)medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc şi vor emite recomandări privind necesitatea
purtării măştii pentru angajaţi/cursanţi, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate;
c)responsabilul SSM va efectua instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în
muncă;
d)reluarea activităţii se va face gradual, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală, din
judeţul/regiunea în care se află locaţia;
e)plasarea, la loc vizibil, de anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces;
f)măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum şi efectuarea triajului observaţional
epidemiologic zilnic la intrarea în sala de repetiţii/de curs. Nu se va permite accesul persoanelor
simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), nici al celor care înregistrează
temperatură măsurată mai mare de 37,3 °C. În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3
°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
g)obligaţia de a întocmi procedurile necesare referitoare la situaţia în care unei persoane sau unui grup
nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Obligaţia de a informa şi instrui
angajaţii/voluntarii şi agenţii de pază cu privire la această procedură;
h)organizarea spaţiului de lucru astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice de 1,5 m între
oricare două persoane;
i)promovarea măsurilor de igienă individuală;
j)plasarea de dispensere cu soluţii dezinfectante atât la intrarea în clădire, în cabinele individuale, cât
şi în spaţiile comune;
k)instruirea personalului privind măsurile de igienă;
l)dezinfecţia frecventă a suprafeţelor utilizate de mai mult de o persoană, cu substanţe biocide
autorizate;
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m)dezinfectarea echipamentul tehnic: lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căşti etc. Dacă materialele
şi echipamentul sunt achiziţionate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor
pentru procedura de curăţare şi igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea şi
proprietăţile materialelor şi echipamentelor;
n)se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate şi băuturi
răcoritoare pentru consum individual;
o)mesele se vor servi în porţii individuale, cu menţinerea distanţei fizice de 1,5 m;
p)încăperile în care se desfăşoară activitatea vor fi aerisite periodic;
q)în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână,
în afara programului de lucru şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform
instrucţiunilor producătorului.
3.Măsuri de precauţie speciale:
a)structura repertoriului/programei va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituţii culturale
sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecţie sanitară
prevăzute în prezentul ordin;
b)componenţa distribuţiei/a cursanţilor, precum şi componenţa membrilor echipei tehnice
participanţi la realizarea unei producţii de spectacol/eveniment cultural/curs vor fi decise în funcţie de
necesităţile tehnico-artistice ale proiectului, fiind în responsabilitatea echipei de management a
fiecărei instituţii sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de
protecţie sanitară prevăzute în prezentul ordin;
c)machiajul şi coafura se vor efectua cu respectarea precauţiunilor universale: igienizarea mâinilor şi
dezinfecţia suprafeţelor înainte şi după şedinţa de machiaj/coafor;
d)asistenţa la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
e)vestiarele vor fi dezinfectate regulat;
f)se recomandă folosirea transportului individual, cu autoturism personal, pe cât posibil. În cazul în
care se va utiliza transportul organizat, pentru mai multe persoane, se vor respecta regulile obligatorii
pentru persoanele care folosesc mijloacele de transport în comun;
g)în situaţia extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul
programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
(i)izolarea imediată de restul echipei şi organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu şi
contactarea medicului de familie;
(ii)încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de
24 de ore;
(iii)după aerisirea spaţiului se realizează curăţenie, precum şi spălarea şi dezinfecţia riguroasă a
respectivei încăperi;
(iv)în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va
aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;
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h)în situaţia în care o persoană suspectă sau confirmată cu COVID-19 a fost prezentă în una sau mai
multe locaţii de repetiţie, într-un interval mai scurt de 7 de zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
i)pentru activitatea desfăşurată în birouri se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii şi
protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de
muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;
j)echipa tehnică va purta mască pe tot parcursul zilei de lucru în interior. Pentru o protecţie eficientă,
masca va acoperi atât gura, cât şi nasul;
k)în cazul orchestrelor, poziţionarea instrumentiştilor suflători va fi făcută în partea laterală a
orchestrei, cu separarea acestora de restul membrilor orchestrei, eventual cu paravane despărţitoare;
l)cursanţii trebuie să îşi aducă propriile instrumente muzicale sau accesorii, iar dacă acest lucru nu este
posibil se vor dezinfecta părţile atinse frecvent ale instrumentului muzical sau ale accesoriilor (clape,
corzi, arcuş, bete ş.a.);
m)cursanţii de la disciplina canto vor utiliza propriii bureţi pentru microfon.
4._
a)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricţionarea sau
închiderea activităţii culturale dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa
cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000
de locuitori.
b)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţii culturale dintro anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această
localitate, în aceeaşi perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
CAPITOLUL IX: Măsuri şi reguli privind activităţile instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, pe
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
Prezentul capitol conţine reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru reluarea activităţilor
instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise, pe baza legislaţiei şi a recomandărilor
autorităţilor publice din România. Persoanele care coordonează fiecare producţie sunt responsabile de
verificarea modalităţii de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului
de infecţie cu SARS-CoV-2.
În funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi locale, autorităţile
implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:
Scenariul 1 - Organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este
permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de spectatori şi
în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mică de 1,5/1.000 de locuitori, în localităţile în care se
află acestea.
Scenariul 2 - a)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricţionarea
sau închiderea activităţilor instituţiilor de spectacole şi/sau concerte dintr-o anumită localitate, din
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zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de
timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.
b)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţilor instituţiilor de
spectacole şi/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa
cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, este mai mică sau egală cu
1,5/1.000 de locuitori.
1.Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii vor respecta măsurile de
precauţie universală:
a)portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;
b)în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră,
stare generală modificată), acesta nu se prezintă la locul de muncă şi contactează medicul de familie;
c)izolare la domiciliu, în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu
virusul SARS-CoV-2, şi anunţarea medicului de familie;
d)efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă şi săpun sau dezinfectant pe bază de alcool avizat de
Ministerul Sănătăţii) şi evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.
2.Măsuri care privesc angajatorul:
a)elaborarea instrucţiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat în funcţie de
programul de lucru, specificul activităţii desfăşurate, structura organizatorică, structura incintei;
b)medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc şi vor emite recomandări privind necesitatea
purtării măştii pentru angajaţi, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate;
c)responsabilul SSM va efectua instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în
muncă;
d)reluarea activităţii se va face gradual, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală din
judeţul/regiunea în care se află locaţia descrisă în cele două scenarii de mai sus;
e)plasarea, la loc vizibil, de anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces;
f)măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum şi efectuarea triajului observaţional
epidemiologic zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse,
strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), precum şi al celor care înregistrează temperatura
măsurată mai mare de 37,3 °C. În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3 °C se
recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
g)obligaţia de a întocmi procedurile necesare referitoare la situaţia în care unei persoane sau unui grup
nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Obligaţia de a informa şi instrui
angajaţii/voluntarii şi agenţii de pază cu privire la această procedură;
h)promovarea măsurilor de igienă individuală;
i)plasarea de dispensere cu soluţii dezinfectante atât la intrarea în clădire, în cabinele individuale, cât
şi în spaţiile comune;
j)instruirea personalului privind măsurile de igienă;
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k)dezinfecţia frecventă a suprafeţelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanţe biocide
autorizate;
l)dezinfectarea echipamentului tehnic: lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căşti etc. Dacă materialele
şi echipamentul sunt achiziţionate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor
privind procedura de curăţare şi igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea şi
proprietăţile materialelor şi echipamentelor;
m)se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Servirea mesei de către personalul angajat se va
face în spaţii special amenajate, după un program prestabilit, cu respectarea normelor în vigoare,
pentru spaţii cu această destinaţie. Se vor distribui alimente ambalate şi băuturi răcoritoare pentru
consum individual;
n)mesele se vor servi în porţii individuale, cu menţinerea distanţei fizice de 1,5 m;
o)încăperile în care se desfăşoară activitatea vor fi aerisite periodic;
p)în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână,
în afara programului de lucru, şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform
instrucţiunilor producătorului;
q)montarea unor paravane despărţitoare la casele de bilete;
r)informarea personalului angajat privind măsurile de igienă atât în format scris, cât şi prin şedinţe
zilnice scurte, la începerea programului de lucru.
3.Măsuri de precauţie speciale:
a)structura repertoriului va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituţii culturale sau a
fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecţie sanitară
prevăzute în prezentul ordin;
b)componenţa distribuţiei, precum şi componenţa membrilor echipei tehnice participanţi la realizarea
unei producţii de spectacol/eveniment cultural vor fi decise în funcţie de necesităţile tehnico-artistice
ale proiectului, fiind în responsabilitatea echipei de management a fiecărei instituţii sau a fiecărui
organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecţie sanitară prevăzute în
prezentul ordin;
c)machiajul şi coafura se vor efectua cu respectarea precauţiunilor universale: menţinerea distanţei
fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor şi dezinfecţia suprafeţelor înainte şi după
şedinţa de machiaj/coafor;
d)asistenţa la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
e)vestiarele vor fi dezinfectate regulat;
f)se recomandă folosirea transportului individual, cu autoturism personal, pe cât posibil. În cazul în
care se va utiliza transportul organizat pentru mai multe persoane se vor respecta regulile obligatorii
pentru persoanele care folosesc mijloacele de transport în comun;
g)se vor stabili circuite de acces complet separate ale artiştilor şi ale spectatorilor;
h)în situaţia extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul
programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
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(i)izolarea imediată de restul echipei şi organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu şi
contactarea medicului de familie;
(ii)încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de
24 de ore;
(iii)după aerisirea spaţiului se realizează curăţenia, precum şi spălarea şi dezinfecţia riguroasă a
respectivei încăperi;
(iv)în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va
aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;
i)în situaţia în care o persoană suspectă sau confirmată cu virusul SARS-CoV-2 a fost prezentă în una
sau mai multe locaţii de repetiţie, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută
anterior;
j)pentru activitatea desfăşurată în cadrul birourilor instituţiilor de spectacol şi/sau concerte, publice
sau private, se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al
ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de
securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.
4.Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul:
a)coordonarea cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii angajaţilor şi a
publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b)creşterea numărului participanţilor va fi graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică
locală, din judeţul în care se desfăşoară spectacolul:
(i)scenariul 1 - organizarea şi desfăşurarea activităţilor instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este
permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de spectatori şi
în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mică de 1,5/1.000 de locuitori, în localităţile în care se
află acestea;
(ii)scenariul 2 - a)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată
a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide
restricţionarea sau închiderea activităţilor instituţiilor de spectacole şi/sau concerte dintr-o anumită
localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate, în
aceeaşi perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori;
b)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţilor instituţiilor de
spectacole şi/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa
cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, este mai mică sau egală cu
1,5/1.000 de locuitori;
c)se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces. Realizarea
unei comunicări corecte şi eficiente despre măsurile de siguranţă sanitară adoptate, promovate în
locaţie, dar şi pe site-ul şi pe reţelele de socializare pentru o vizibilitate sporită şi o înţelegere cât mai
bună din partea publicului;
d)accesul se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 1,5 m;
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e)triaj observaţional la intrarea în locaţie: nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome
de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) şi temperatură mai mare de
37,3 °C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în spaţiul destinat;
f)accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată
durata spectacolului. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
g)vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălţăminte aflate la intrare;
h)organizarea cozilor la intrarea/ieşirea din locaţie/casa de bilete prin marcaje care să indice distanţa
regulamentară de 1,5 m între persoane;
i)publicul va fi încurajat să îşi dezinfecteze mâinile cu dezinfectat avizat pe bază de alcool care va fi pus
la dispoziţie;
j)vânzarea de bilete se va face pe cât posibil online, astfel încât contactul fizic să fie minimizat în
locaţii. În cazul achiziţiei biletelor la casa de bilete:
(i)încurajarea utilizării plăţii cu cardul contactless sau telefonul;
(ii)deschiderea casei de bilete cu suficient timp înaintea spectacolului, astfel încât să fie evitată
aglomeraţia;
(iii)în cazul în care accesul în sală este efectuat în imediata apropiere a casei de bilete, aceasta se va
închide cu 15 minute înainte de începerea spectacolului/concertului;
k)interzicerea reutilizării pliantelor, broşurilor şi altor materiale informative în format fizic;
l)dezinfecţia regulată a suprafeţelor;
m)evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul clădirii;
n)instituirea obligativităţii măsurii de purtare a măştii de protecţie şi a mănuşilor pentru persoanele
care asigură paza obiectivelor;
o)biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personal şi nu rupte sau atinse cu mâna;
p)intrarea şi ieşirea din locaţie se vor efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze
aglomeraţie:
(i)accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor cât mai devreme posibil, fără a staţiona pe
hol, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil accesul în sală se va efectua începând cu rândurile
cele mai îndepărtate de intrarea în sală;
(ii)ieşirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieşirea din sală, pe uşile
de evacuare;
q)în cazul unei instituţii cu mai multe săli aflate în aceeaşi incintă se vor eşalona orele de început şi de
sfârşit ale spectacolelor, în aşa fel încât să nu se suprapună orele de acces şi ieşire din mai multe săli,
evitându-se astfel aglomerarea spaţiilor comune;
r)stabilirea şi implementarea unor circuite distincte pentru acces şi ieşire;
s)în funcţie de dimensiunile sălii, accesul va începe cu până la o oră înainte de spectacol, pentru a evita
adunarea mulţimilor, acest lucru fiind menţionat şi pe bilet, dar şi în comunicarea asigurată de către
organizator;
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t)spectacolele se vor desfăşura fără pauze pentru a se evita aglomerarea spaţiilor;
u)se interzice spectatorilor consumul de alimente şi băuturi în incinta instituţiilor de spectacole şi/sau
concerte, cu excepţia lichidelor ambalate individual.
5.Măsuri legate de organizarea locaţiei:
a)stabilirea şi respectarea numărului maxim de persoane permise în sală;
b)distanţa dintre scenă şi spectatori trebuie să fie de minimum 3 m;
c)dezinfectarea cu substanţe biocide autorizate a tuturor scaunelor după şi/sau înaintea fiecărui
spectacol;
d)asigurarea unui sistem de aer condiţionat/ventilaţie corespunzător normelor în vigoare, pentru
evitarea răspândirii particulelor în sală, precum şi în hol, toalete şi alte spaţii comune. În cazul în care
sala de spectacol nu este în măsură să facă dovada unui sistem de aer condiţionat/ventilaţie conform
normelor de siguranţă sanitară, aceasta va fi obligată să nu utilizeze sistemele de aer condiţionat şi/sau
ventilaţie;
e)să efectueze dezinfecţia şi aerisirea periodică a spaţiilor de activitate, suprafeţelor şi a tuturor
obiectelor atinse frecvent de public;
f)să efectueze nebulizarea săptămânală, în afara programului de lucru, a încăperilor climatizate cu
recircularea aerului;
g)alocarea unui timp suficient pentru realizarea procedurilor de dezinfectare a suprafeţelor de contact
din săli după fiecare spectacol;
h)organizarea spaţiului astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice de 1,5 m între persoane:
(i)personalul va verifica respectarea distanţării sociale în timpul spectacolului;
(ii)referitor la distribuţia locurilor în sală (atât online cât şi la casele de marcat): se va aloca câte un
scaun liber între spectatori. Prin excepţie de la această regulă, minorul în vârstă de sub 12 ani poate
sta pe scaunul de lângă adultul însoţitor, iar un însoţitor adult poate sta lângă maximum 2 minori, fără
a avea spaţii libere între ei;
(iii)vizionarea spectacolului este permisă numai cu păstrarea locului individual în sală şi a purtării măştii
de protecţie;
i)punerea la dispoziţia publicului de substanţe dezinfectante pentru mâini;
j)respectarea distanţei obligatorii de minimum 1,5 m, în condiţiile utilizării toaletelor;
k)punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea
aglomeraţiei;
l)punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de recipiente/coşuri de gunoi cu capac;
m)dezinfectarea regulată a toaletelor cu substanţe biocide autorizate;
n)asigurarea permanentă a substanţelor şi materialelor de curăţenie/igienizare necesare în locaţie;
o)asigurarea personalului de curăţenie, instruit profesional, într-un număr suficient;
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p)funcţionarea cafenelei/bistroului/altor magazine care comercializează băuturi sau/şi produse
alimentare din incinta instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu respectarea măsurilor
de sănătate publică în vigoare.
CAPITOLUL X: Măsuri şi reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru
prevenirea răspândirii COVID-19
Prezentul document conţine un set de măsuri şi reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru
sălile de cinema, pe baza legislaţiei şi a recomandărilor autorităţilor publice din România. Persoanele
care coordonează fiecare producţie (de exemplu, manager de sală) sunt responsabile de verificarea
modalităţii de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecţie
cu SARS-CoV-2.
În funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi locale, autorităţile
implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:
Scenariul 1 - Organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor este permisă fără a depăşi 50%
din capacitatea maximă a spaţiului şi în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mică de 1,5/1.000
de locuitori, în localităţile în care se află acestea.
Scenariul 2 - a)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricţionarea
sau închiderea activităţilor cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă
incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, trece peste pragul
de 1,5/1.000 de locuitori.
b)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţilor
cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a
cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de
locuitori.
1.Măsuri care privesc echipa de organizare şi răspunderea individuală; angajaţii şi/sau voluntarii
vor respecta măsurile de precauţie universal valabile:
a)portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care, pentru o protecţie eficace, trebuie să
acopere atât gura, cât şi nasul;
b)se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie
cu virusul SARS-CoV-2;
c)nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse,
strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
d)îşi vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în
perioada desfăşurării activităţii este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum
şi în cazul în care află că au fost infectaţi ei înşişi;
e)spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate;
f)utilizarea de către echipă, pe cât posibil, a echipamentelor individuale (de exemplu căşti, staţii radio
etc.), acestea urmând să fie dezinfectate după fiecare utilizare şi după fiecare schimb de către o
companie specializată sau de personalul autorizat.
30

2.Măsuri care privesc angajatorii:
a)se va face triajul observaţional al angajaţilor/voluntarilor şi nu se va permite prezenţa la locul de
muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree,
febră, stare generală alterată);
b)asigurarea protecţiei corespunzătoare a personalului, cu precădere a celui care interacţionează cu
publicul:
(i)punerea la dispoziţie de soluţii hidroalcoolice de dezinfectare a mâinilor în zonele utilizate de către
personal;
(ii)punerea la dispoziţie a echipamentului de protecţie, măşti (medicală/nonmedicală) şi/sau viziere,
mănuşi de unică folosinţă;
(iii)montarea unor paravane despărţitoare la casele de bilete;
c)se va face termometrizarea zilnică, la intrarea în serviciu, iar angajaţii cu temperatura peste 37,3 °C
vor fi trimişi acasă;
d)se va asigura distanţa fizică între angajaţi de minimum 1,5 m;
e)acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei sociale de minimum 1,5 m. Se va evita
organizarea meselor cu bufet deschis. Servirea mesei de către personalul angajat se va face în spaţii
special amenajate, după un program prestabilit, cu respectarea normelor în vigoare, pentru spaţii cu
această destinaţie. Se vor distribui alimente ambalate şi băuturi răcoritoare pentru consum individual;
f)decalarea programului de lucru, pe cât posibil, pentru a evita aglomerările la intrare/ieşire din incintă
şi pentru a limita numărul de angajaţi prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă;
g)informarea şi instruirea personalului în domeniul sănătăţii şi igienei;
h)în situaţia extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul
programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
(i)izolarea imediată de restul echipei şi organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu şi
contactarea medicului de familie;
(ii)încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de
24 de ore;
(iii)după aerisirea spaţiului, se realizează curăţenia, precum şi spălarea şi dezinfecţia riguroasă a
respectivei încăperi;
(iv)în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp în egală măsură în mai multe încăperi, se va
aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;
i)în situaţia în care o persoană suspectă sau confirmată cu virusul SARS-CoV-2 a fost prezentă în una
sau mai multe locaţii, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
j)pentru activitatea desfăşurată în birourile cinematografelor se vor aplica măsuri conform Ordinului
ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind măsurile
pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării
activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;
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k)informarea personalului angajat privind măsurile de igienă atât în format scris, cât şi prin şedinţe
zilnice scurte, la începerea programului de lucru.
3.Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul:
a)coordonarea cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii angajaţilor şi a
publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b)creşterea numărului participanţilor va fi graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică
locală din judeţul/ regiunea în care se desfăşoară proiecţia:
(i)scenariul 1 - organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor este permisă fără a depăşi 50%
din capacitatea maximă a spaţiului şi în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mică de 1,5/1.000
de locuitori, în localităţile în care se află acestea.
(ii)scenariul 2 - a)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată
a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide
restricţionarea sau închiderea activităţilor cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de
competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp
trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori;
b)Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţilor
cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a
cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de
locuitori.
c)se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces. Realizarea
unei comunicări corecte şi eficiente despre măsurile de siguranţă sanitară adoptate de către
cinematograf, promovate în locaţie, dar şi pe site-ul acestuia şi pe reţelele de socializare pentru o
vizibilitate sporită şi o înţelegere cât mai bună din partea publicului;
d)accesul se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 1,5 m;
e)triaj observaţional la intrarea în locaţie: nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome
de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) şi temperatură mai mare de
37,3 °C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în spaţiul destinat.
Prin excepţie, în cazul cinematografelor din incinta spaţiilor comerciale, dacă temperatura a fost deja
măsurată la intrare, aceasta rămâne valabilă pe toată perioada petrecută în respectiva clădire;
f)obligaţia de a întocmi procedurile necesare referitoare la situaţia în care unei persoane sau unui grup
nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Obligaţia de a informa şi instrui
angajaţii/voluntarii şi agenţii de pază cu privire la această procedură;
g)accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată
durata proiecţiei. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
h)organizarea cozilor la intrarea/ieşirea din locaţie/casa de bilete prin marcaje care să indice distanţa
regulamentară de 1,5 m între persoane;
i)publicul va fi încurajat să îşi dezinfecteze mâinile cu dezinfectat avizat pe bază de alcool, care va fi
pus la dispoziţie;
j)vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălţăminte aflate la intrare;
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k)vânzarea de bilete se va face pe cât posibil online, astfel încât contactul fizic să fie minimizat în
locaţii. În cazul achiziţiei biletelor la casa de bilete:
(i)încurajarea utilizării plăţii cu cardul contactless sau telefonul;
(ii)deschiderea casei de bilete cu suficient timp înaintea proiecţiei, astfel încât să fie evitată
aglomeraţia;
(iii)în cazul în care accesul în sală este efectuat în imediata apropiere a casei de bilete, aceasta va fi
închisă cu 15 minute înainte de a începe proiecţia;
l)interzicerea reutilizării pliantelor, broşurilor şi altor materiale informative în format fizic;
m)dezinfecţia regulată a suprafeţelor;
n)organizarea cozilor la intrarea/ieşirea din locaţie prin marcaje care să indice distanţa fizică
regulamentară de 1,5 m între persoane;
o)evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul cinematografului;
p)instituirea obligativităţii măsurii de purtare a măştii de protecţie şi a mănuşilor pentru persoanele
care asigură paza obiectivelor;
q)biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personalul cinematografului, şi nu rupte sau atinse cu
mâna;
r)intrarea şi ieşirea din locaţie se va efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze
aglomeraţie:
(i)accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor, cât mai devreme posibil, fără a staţiona pe
hol, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, accesul în sală se va efectua începând cu rândurile
cele mai îndepărtate de intrarea în sală;
(ii)ieşirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieşirea din sală, pe uşile
de evacuare;
s)în cazul unui cinematograf cu mai multe săli aflate în aceeaşi incintă, se vor eşalona orele de început
şi de sfârşit ale proiecţiilor, în aşa fel încât să nu se suprapună orele de acces şi ieşire din mai multe
săli, evitându-se astfel aglomerarea spaţiilor comune;
t)stabilirea şi implementarea unor circuite distincte pentru acces şi ieşire;
u)în funcţie de dimensiunile cinematografului, accesul va începe cu până la o oră înainte de proiecţie,
pentru a evita adunarea mulţimilor, acest lucru fiind menţionat şi pe bilet, dar şi în comunicarea
asigurată de către organizator.
4.Măsuri legate de organizarea locaţiei:
a)stabilirea şi respectarea numărului maxim de persoane permise în sala de cinema;
b)dezinfectarea cu substanţe biocide autorizate a tuturor scaunelor după şi/sau înaintea fiecărei
proiecţii;
c)asigurarea unui sistem de aer condiţionat/ventilaţie corespunzător normelor în vigoare, pentru
evitarea răspândirii particulelor în sala de cinema, precum şi în hol, toalete şi alte spaţii comune. În
cazul în care cinematograful nu este în măsură să facă dovada unui sistem de aer condiţionat/ventilaţie
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conform normelor de siguranţă sanitară, acesta va fi obligat să nu utilizeze sistemele de aer condiţionat
şi/sau ventilaţie;
d)să efectueze dezinfecţia şi aerisirea periodică a spaţiilor de activitate, suprafeţelor şi a tuturor
obiectelor atinse frecvent de public;
e)să efectueze nebulizarea săptămânal, în afara programului de lucru, a încăperilor climatizate cu
recircularea aerului;
f)alocarea unui timp suficient pentru realizarea procedurilor de dezinfectare a suprafeţelor de contact
din săli după fiecare proiecţie;
g)organizarea spaţiului astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice între persoane:
(i)personalul va verifica respectarea distanţării sociale în timpul proiecţiilor de film;
(ii)referitor la distribuţia locurilor în sală (atât online cât şi la casele de marcat): se va aloca câte un
scaun liber între spectatori. Prin excepţie de la această regulă, minorul în vârstă de sub 12 ani poate
sta pe scaunul de lângă adultul însoţitor, iar un însoţitor adult poate sta lângă maximum 2 minori, fără
a avea spaţii libere între ei;
(iii)în ceea ce priveşte rândurile: ţinând cont de structura de amfiteatru verticalizată, spectatorii nu
stau faţă în faţă, ci unii în spatele celorlalţi, înlăturând astfel riscul contaminării directe prin
proximitate;
(iv)vizionarea spectacolului este permisă numai cu păstrarea locului individual în sală şi a purtării măştii
de protecţie;
h)distribuirea de ochelari 3D este permisă doar în cazul celor de unică folosinţă;
i)punerea la dispoziţia publicului de substanţe dezinfectante pentru mâini;
j)respectarea distanţei obligatorii de minimum 1,5 m, în condiţiile utilizării toaletelor;
k)punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea
aglomeraţiei;
l)dedicarea unor toalete strict copiilor şi/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru este posibil;
m)punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de recipiente/coşuri de gunoi cu capac;
n)dezinfectarea toaletelor cu substanţe biocide autorizate, înainte şi după fiecare proiecţie;
o)asigurarea permanentă a substanţelor şi materialelor de curăţenie/igienizare necesare în locaţie;
p)asigurarea personalului de curăţenie, instruit profesional, într-un număr suficient;
q)funcţionarea cafenelei/bistroului/altor magazine care comercializează băuturi sau/şi produse
alimentare din incinta cinematografelor este permisă cu respectarea măsurilor de sănătate publică în
vigoare.

√ ORDINUL ministrului sănătăţii, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
1493/2788/149 din 31 august 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice
de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi
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consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie
publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special
amenajate din exteriorul clădirilor, publicat in Monitorul Oficial 802/01.09.2020
→ Se aprobă Norma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
→Operatorii economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor
alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul
restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din
exteriorul clădirilor, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi
direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
→Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vor controla modul de aplicare a prevederilor
prezentului ordin.
→La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului
economiei, energiei şi mediului de afaceri şi preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 966/1.809/105/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea
măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare,
servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special
amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 461 din 30 mai 2020.
ANEXĂ:
NORMĂ privind stabilirea măsurilor specifice de preparare, comercializare şi consum al produselor
alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul
restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din
exteriorul clădirilor
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta normă stabileşte măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activităţile de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile
de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile
special amenajate din exteriorul clădirilor, în legătură cu activităţile de manipulare, preparare,
comercializare, servire şi consum al produselor alimentare.
Art. 2
În înţelesul prezentei norme se aplică definiţiile prevăzute la art. 17 din Norma sanitară veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a
produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie,
procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală,
aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
35

Începând cu data de 1 septembrie 2020 sunt permise activităţile de preparare, comercializare şi
consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică
de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din
exteriorul clădirilor.
CAPITOLUL II: Măsuri specifice sanitare şi cerinţe pentru siguranţa alimentelor în vederea
comercializării şi consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile
de alimentaţie publică
SECŢIUNEA 1: Cerinţe speciale privind circuitul funcţional de preparare, servire şi consum al
produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Art. 4
(1)Operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice, înainte de reluarea activităţilor de
preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice, au
următoarele obligaţii:
a)verificarea stării de întreţinere a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor, inclusiv a ustensilelor
ce se utilizează pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi servirea alimentelor către
consumatorul final;
b)revizuirea planurilor şi procedurilor de igienizare, dezinfecţie şi de autocontrol pentru creşterea
frecvenţei acestor operaţiuni şi implementarea procedurilor de bune practici de igienă bazate pe
principiile Sistemului de analiză a riscurilor în punctele critice de control (HACCP) şi, acolo unde este
cazul, revizuirea planurilor HACCP;
c)asigurarea de produse biocide avizate/autorizate necesare dezinfectării mâinilor personalului
lucrător, a spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate;
d)verificarea stocurilor de alimente, materii prime existente în unitate şi eliminarea celor pentru care
nu se poate garanta siguranţa alimentară, cum ar fi alimentele ce prezintă modificări organoleptice,
care au fost păstrate în condiţii necorespunzătoare, cu data durabilităţii minimale/data-limită de
consum depăşită sau pentru care nu se poate realiza trasabilitatea, astfel încât să fie preîntâmpinată
apariţia unor cazuri de toxiinfecţii alimentare;
e)igienizarea şi dezinfecţia cu produse biocide avizate/autorizate a tuturor spaţiilor, facilităţilor,
echipamentelor şi ustensilelor utilizate pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi servirea
alimentelor, curăţarea zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, a grupurilor
sanitare utilizate de personalul lucrător din cadrul unităţilor de alimentaţie publică şi a celor utilizate
de clienţi; dezinfectarea ustensilelor şi tacâmurilor se poate realiza şi prin alte mijloace, cum ar fi
sterilizare prin temperatură sau UV;
f)reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie
respectate la nivelul unităţilor de alimentaţie publică necesare pentru obţinerea unor produse
alimentare sigure consumului uman, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce priveşte
prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
g)triajul observaţional al angajaţilor la intrarea în unitatea de alimentaţie publică în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind
instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea
obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
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şi nepermiterea accesului la locul de muncă al personalului care prezintă simptomatologie de infecţie
respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
h)asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fişelor de aptitudini pentru personalul lucrător
şi interzicerea manipulării alimentelor de către persoane ce nu deţin aceste documente;
i)revizuirea circuitelor funcţionale de producţie şi livrare, acolo unde este necesar, astfel încât să se
respecte măsurile de protecţie sanitară pentru a împiedica posibila infecţie cu virusul SARS-CoV-2 a
personalului lucrător, dar care să nu afecteze siguranţa alimentelor;
j)întocmirea unui plan de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 care să cuprindă o evaluare
completă a riscurilor ce pot apărea pe circuitul funcţional de la depozitarea alimentelor şi până la
consumul acestora prin raportare la măsurile dispuse prin prezenta normă, precum şi desemnarea unei
persoane care să implementeze acest plan;
k)monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător şi interzicerea accesului în
unitatea de alimentaţie publică al persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli
pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile, precum şi trimiterea la domiciliu a personalului
la care în timpul programului de lucru apar simptome respiratorii specifice;
l)existenţa unui registru de evidenţă a rezervărilor clienţilor, întocmit cu respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, astfel încât, în cazul apariţiei unui caz de
îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienţilor unităţii de alimentaţie, să existe date concrete
pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică. Pentru unităţile de alimentaţie publică
din cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, nu este necesar registrul
de evidenţă a rezervărilor clienţilor (pentru restaurant, bar de zi, salon mic dejun), având în vedere că
triajul observaţional al clienţilor şi datele acestora sunt înregistrate la recepţia hotelului. Se va
menţiona doar numărul spaţiului de cazare al clientului pentru serviciul de alimentaţie publică solicitat;
m)asigurarea distanţării fizice în rândul angajaţilor, iar, în cazul în care spaţiile de preparare a
alimentelor îngreunează menţinerea măsurilor de distanţare, trebuie să fie instituite măsuri alternative
de protecţie a lucrătorilor (limitarea numărului de lucrători angajaţi în acelaşi timp la o zonă de
preparare a alimentelor, distanţarea staţiilor de lucru, organizarea personalului în grupuri de lucru
pentru a reduce interacţiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de protecţie); în locurile în
care amplasarea echipamentelor de producţie nu permite distanţarea fizică, dotarea angajaţilor cu
echipamente de protecţie precum măşti, viziere, combinezoane/halate şi realizarea de proceduri
repetate de igienizare şi dezinfecţie;
n)asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însuşirea noţiunilor fundamentale
de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea
instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2)La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activităţii de preparare, servire şi consum,
operatorii economici sunt obligaţi să păstreze la nivelul unităţii documente prin care să se demonstreze
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că au fost implementate măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-l) şi n). Aceste documente vor fi puse la
dispoziţia organelor de control, ori de câte ori se solicită.
(3)După reluarea activităţii de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice în cadrul unităţilor de alimentaţie publică, în conformitate cu prevederile art. 4
alin. (1) şi (2), operatorii economici trebuie să realizeze:
a)respectarea planurilor şi procedurilor specifice şi formularea unui plan intern de măsuri destinate
prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, atât între lucrătorii unităţii, cât şi în relaţia cu clienţii;
b)creşterea frecvenţei operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie cu produse biocide avizate/autorizate,
pe bază de proceduri documentate, a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor
utilizate pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi servirea alimentelor, a sălilor/zonelor
unde sunt servite alimentele către consumatorul final, a grupurilor sanitare din cadrul unităţilor de
alimentaţie publică utilizate de personalul lucrător şi de către clienţi;
c)monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător şi interzicerea accesului în
unitatea de alimentaţie publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli
pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
d)instruirea şi informarea personalului cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARSCoV-2 şi în special la necesitatea menţinerii permanente a regulilor adecvate de igienă şi de protecţie
sanitară, cum ar fi igiena mâinilor, distanţarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii,
respectarea igienei respiratorii şi respectarea recomandărilor de a rămâne acasă şi de a solicita
asistenţă medicală, dacă prezintă simptome respiratorii specifice bolii (tuse, strănut, rinoree, febră,
stare generală alterată);
e)limitarea numărului de persoane care lucrează pe circuitul funcţional de producţie şi servire;
f)informarea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în cazul în care
există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător, situaţie în care se vor aplica
măsuri de igienizare corespunzătoare în întreaga unitate;
g)în cazul în care din cadrul anchetelor epidemiologice efectuate de Direcţia de sănătate publică
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti rezultă că un client al unităţii de alimentaţie publică a
fost depistat pozitiv la COVID-19, se va aplica măsura igienizării corespunzătoare a întregii unităţi de
alimentaţie publică;
h)aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spaţiului de lucru, în cazul în care un angajat a
fost depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare.
SECŢIUNEA 2: Măsuri de protecţie a clienţilor
Art. 5
Operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice au următoarele obligaţii privind protecţia
clienţilor în spaţiile în care aceştia au acces:
a)la intrarea în unitatea de alimentaţie publică se va face un triaj observaţional al clienţilor, iar accesul
clienţilor cu semne vizibile de infecţie respiratorie va fi interzis, conform Ordinului ministrului sănătăţii
şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de
protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea
contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
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b)se vor asigura că la intrarea în unitatea de alimentaţie publică, pe mese şi la grupurile sanitare există
dispozitive cu produse biocide avizate/autorizate, necesare dezinfectării mâinilor clienţilor, precum şi
informarea acestora cu privire la modul de utilizare;
c)stabilesc circuite cu sens unic dacă este posibil, ce trebuie parcurse de clienţi în unităţile de
alimentaţie publică, astfel încât să se minimizeze contactele între clienţi (de exemplu: înspre şi dinspre
toaletă);
d)portul măştii de către clienţi este obligatoriu în cazul deplasării în zonele comune ale unităţii de
alimentaţie publică;
e)se interzice transferul meniurilor, solniţelor, olivierelor şi al altor obiecte de pe o masă pe alta.
Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienţilor de la o masă şi, unde este posibil, se vor folosi
meniuri de unică folosinţă;
f)se interzice consumul de produse stând în picioare, pentru a minimiza circulaţia clienţilor în interiorul
unităţii;
g)se interzice consumul de alimente/băuturi la scaunele situate la bar şi se limitează interacţiunea
persoanelor stând în picioare;
h)se interzic activităţile de divertisment (dans) în cadrul unităţii de alimentaţie publică;
i)în unităţile cu plata la casa de marcat se vor instala panouri de protecţie din plexiglas;
j)va fi încurajată plata cu cardul, fie la casă, fie către personalul de servire;
k)se asigură că normele de distanţare fizică sunt aplicate în mod eficace şi că se evită pe cât posibil
interacţiunea fizică cu şi între clienţi; se stabileşte un număr de maximum 6 clienţi care pot ocupa o
masă; excepţie de la această regulă fac membrii de familie;
l)se asigură respectarea distanţei între ocupanţii meselor alăturate prin amplasarea meselor pe
principiul "o masă ocupată, una liberă", în cazul unităţilor de alimentaţie publică de tipul restaurantelor
şi cafenelelor din interiorul clădirilor, sau, după caz, respectarea distanţei de minimum 2 m între
ocupanţii scaunelor meselor alăturate, în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;
m)în funcţie de amplasarea meselor şi cu respectarea prevederilor prezentei norme, se va stabili
numărul maxim de locuri care pot fi ocupate în cadrul unităţii de alimentaţie publică; acest număr va
fi afişat într-un loc vizibil, la intrarea în unitatea de alimentaţie publică;
n)ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară sau cu înscriere la sosire în registrul întocmit
cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(colectare date de contact pentru minimum o persoană pentru fiecare masă), astfel încât să se evite
aglomerările la intrarea în unitate şi să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariţiei unui caz
de îmbolnăvire printre clienţii localului; excepţie fac clienţii unităţilor de alimentaţie publică ce
deservesc unităţi de cazare, unde rezervarea se poate face pe baza numărului camerei unde sunt
cazaţi;
o)se asigură că la servirea mesei personalul va purta mască şi îşi va dezinfecta mâinile înainte de fiecare
servire;
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p)informează clienţii asupra regulilor de igienă, dezinfectare şi distanţare fizică, precum şi a necesităţii
limitării timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul;
q)asigură curăţarea şi dezinfecţia cu produse biocide avizate/autorizate a tuturor spaţiilor/suprafeţelor
unde au acces clienţii, precum şi a ustensilelor utilizate în timpul servirii mesei;
r)se asigură o protecţie suplimentară a produselor alimentare din vitrinele deschise sau bufete situate
în spaţiile de servire şi consum, limitând accesul clienţilor la produse şi preparate, acestea fiind servite
de personal care asistă servirea produselor din vitrine sau bufete;
s)utilizarea de semnalizări pentru a direcţiona clienţii pe benzi, dacă este posibil, pentru a facilita
circulaţia, menţinând în acelaşi timp distanţa fizică între clienţi de 1,5 m;
t)se asigură că se efectuează dezinfecţia meselor, după fiecare client/grup, cu produse biocide
avizate/autorizate, care necesită un timp minim de contact;
u)se recomandă aerisirea cât mai frecventă a incintelor, prin deschiderea ferestrelor şi/sau uşilor, cu
folosirea sistemelor de aer condiţionat în caz de caniculă. Se asigură un program de întreţinere a
echipamentelor de climatizare în concordanţă cu recomandările producătorului. Se asigură curăţarea
şi schimbarea filtrelor pentru sistemele centralizate de aer condiţionat, precum şi curăţarea frecventă
a filtrelor de la sistemele de ventilaţie din lifturi, în locaţiile unde accesul către unitatea de alimentaţie
publică presupune folosirea acestuia.
SECŢIUNEA 3: Controale oficiale privind respectarea măsurilor aplicate
Art. 6
(1)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Sănătăţii şi
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri vor adopta planuri de verificare a modului în care
sunt respectate şi aplicate măsurile prevăzute în prezenta normă, în conformitate cu domeniul de
competenţă al fiecărei părţi, stabilit prin legislaţia specifică în vigoare.
(2)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) se sancţionează în
conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) pct. 5, 8, 9,10, lit. b) pct. 4, 5, 6, 10, 11, art. 4 lit. c) pct. 1 şi 2,
art. 4 lit. d) şi art. 7 lit. a) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3)Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), h) şi n) constituie contravenţie, se constată de către
personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii şi se sancţionează conform prevederilor art. 16 lit. h),
ale art. 5 şi ale art. 52 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar
nerespectarea prevederilor art. 5 lit. l), q) şi t) se sancţionează conform prevederilor art. 30 lit. h) din
Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din
domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Nerespectarea prevederilor art. 5 lit. f), g), i) şi r) constituie contravenţie şi se constată de către
personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi se
sancţionează conform art. 50 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Sănătăţii şi
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri se informează reciproc cu privire la orice
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informaţie deţinută ca urmare a controalelor oficiale, legată de existenţa unei neconformităţi faţă de
prevederile prezentei norme care nu intră în domeniul propriu de competenţă.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 7
(1)Operatorii economici trebuie să urmărească şi să aplice, în funcţie de specificul unităţii aflate sub
control, ghidurile şi recomandările Institutului Naţional de Sănătate Publică şi ale Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în legătură cu prevenirea şi combaterea răspândirii
virusului SARS-CoV-2.
(2)Măsurile aplicate în conformitate cu prezenta normă nu exonerează operatorii economici de la
respectarea celorlalte cerinţe privind siguranţa alimentelor sau de protecţie a sănătăţii publice
prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a normelor generale în vigoare privind măsurile de
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

√ ORDINUL ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5487/1494 din 31
august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor
de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial 804/01.09.2020
→ Se aprobă măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în
condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ANEXĂ:
MĂSURI de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
CAPITOLUL I: Cadrul general
Art. 1
(1)Prezentul ordin reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire şi combatere a
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile/instituţiile de învăţământ, în scopul
asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la
învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ.
(2)În contextul epidemiologic actual, în condiţiile în care derularea cursurilor şcolare/activităţilor
didactice specifice învăţământului superior presupune interacţiunea directă între cadrul didactic şi
elev/student, este obligatorie respectarea măsurilor specifice de protejare a acestora şi a întregului
personal care participă la aceste activităţi.
Art. 2
(1)Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia să ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul organizării activităţii, în ceea ce priveşte:
a)asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;
b)organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice;
c)organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ;
d)organizarea programului de învăţământ;
e)asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;
f)asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ;
g)instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi părinţi privind
măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;
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h)asigurarea măsurilor pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din unităţile/instituţiile de
învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi.
(2)Mijloacele prin care se duc la îndeplinire măsurile prevăzute la alin. (1) sunt menţionate în Ghidul
măsurilor sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei
COVID-19, denumit în continuare Ghid învăţământ preuniversitar, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele
măsuri.
(3)Mijloacele prin care se duc la îndeplinire măsurile prevăzute la alin. (1) sunt descrise în Ghidul
privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada
pandemiei de COVID-19, denumit în continuare Ghid - învăţământ superior, prevăzut în anexa nr. 2 la
prezentele măsuri.
(4)Măsurile prevăzute în Ghidul - învăţământ superior sunt recomandări minime, care pot fi
completate prin hotărârea senatului universitar, în funcţie de situaţia specifică fiecărei instituţii de
învăţământ superior, după obţinerea avizului DSP.
Art. 3
(1)Până la data de 10 septembrie, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de
infrastructura şi resursele umane ale fiecărei unităţi de învăţământ în parte, consiliul de administraţie
al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti aplicarea
unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, prevăzute
în ghidul din anexa nr. 1.
(2)Cu 7 zile înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de
particularităţile locale, de infrastructura şi resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ
superior în parte, senatul universitar stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi
desfăşurare a activităţilor didactice în instituţiile de învăţământ prevăzute în Ghidul - învăţământ
superior din anexa nr. 2.
CAPITOLUL II: Acţiuni şi măsuri implementate la nivelul autorităţilor/instituţiilor implicate în luarea
măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
SECŢIUNEA 1: Stabilirea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile/instituţiile
de învăţământ
Art. 4
(1)Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, denumită în continuare
DSP/DSPMB, informează până la data de 7 septembrie inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului
Bucureşti, denumit în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ
superior, comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu
privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi.
(2)Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti transmite unităţilor şcolare informarea
DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea
scenariului de funcţionare.
(3)Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar
se va actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
(4)Atribuţii în actualizarea scenariilor au următoarele autorităţi/instituţii:
a)Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate şi instituţiile din subordine, stabileşte principiile,
elaborează ghidurile, planurile şi măsurile care vor fi implementate;
b)Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin inspectoratele şcolare judeţene/ISMB, stabileşte principiile,
elaborează ghidurile, planurile şi măsurile care vor fi implementate;
c)DSP/DSPMB avizează propunerile cu privire la modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice
conform art. 2 alin. (2) şi (3) din prezentele măsuri, supraveghează implementarea şi aplicarea lor
corectă şi intervin ori de câte ori există cazuri de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 în unitatea sau instituţia
de învăţământ şi calculează săptămânal rata incidenţei cumulate la 14 zile pentru fiecare localitate în
parte şi pune rezultatele la dispoziţia ISJ/ISMB şi CJSU/CMBSU.
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d)ISJ/ISMB diseminează măsurile şi monitorizează implementarea şi aplicarea lor corectă, realizează
cu fiecare unitate de învăţământ preuniversitar în parte analiza infrastructurii, resursei umane şi pune
rezultatele la dispoziţia CJSU/CMBSU, avizează scenariul aplicabil pentru fiecare unitate de învăţământ;
e)CJSU/CMBSU analizează la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, pe baza situaţiei
epidemiologice transmise de către DSP/DSPMB, propunerea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ, avizată de inspectoratul şcolar judeţean/ISMB şi DSP/DSPMB şi aprobă săptămânal sau ori
de câte ori este nevoie, prin hotărâre, scenariul în care va funcţiona fiecare unitate de învăţământ în
parte;
f)autorităţile administraţiei publice locale vor asigura, în conformitate cu legislaţia în vigoare, resursele
umane, respectiv personal medico-sanitar pentru unităţile de învăţământ care nu au cabinete medicale
şcolare, conform legii, şi resursele materiale şi financiare pentru derularea acţiunilor întreprinse de
unităţile de învăţământ în contextul prevenirii şi combaterii răspândirii infecţiei cu noul coronavirus.
Art. 5
(1)Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea
consiliului de administraţie al fiecărei unităţi şcolare şi înaintează spre aprobare CJSU/CJSMB scenariul
de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.
(2)Propunerea este fundamentată pe informarea DSP/DSPMB cu privire la situaţia epidemiologică la
nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate
de învăţământ.
Art. 6
Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă emite hotărârea privind
scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru începutul anului şcolar 20202021.
Art. 7
Criteriul epidemiologic în baza căruia unităţile/instituţiile de învăţământ stabilesc unul dintre cele 3
scenarii este rata incidenţei cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat
la 1.000 de locuitori.
SECŢIUNEA 2: Pregătirea unităţilor de învăţământ înainte de deschiderea anului şcolar
Art. 8
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, conducerea unităţilor de învăţământ
preuniversitar are în vedere următoarele aspecte:
a)organizarea spaţiilor - săli de clasă - astfel încât aşezarea băncilor să asigure distanţarea fizică de 1
metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situaţia în care distanţarea fizică nu poate fi
asigurată;
b)stabilirea circuitelor funcţionale;
c)organizarea spaţiilor de recreere;
d)evaluarea necesarului de resurse umane;
e)asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
f)asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal.
Art. 9
Înainte de începutul anului şcolar/universitar, fiecare unitate/instituţie de învăţământ stabileşte
spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru
izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul
medical din unitatea/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea
unităţii/instituţiei cu atribuţii în triajul epidemiologic.
Art. 10
În situaţia în care spaţiile existente în unităţile de învăţământ nu sunt suficiente pentru respectarea
normelor de siguranţă sanitară stabilite de autorităţile de resort, inspectoratele şcolare
judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti solicită autorităţilor administraţiei publice
locale să pună la dispoziţia unităţilor de învăţământ preuniversitar alte spaţii adecvate pentru
desfăşurarea procesului de învăţământ.
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SECŢIUNEA 3: Măsuri de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de
învăţământ superior, în timpul anului şcolar/universitar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu
virusul SARS-CoV-2
Art. 11
(1)Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are obligaţia implementării acţiunilor şi
măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi de organizare şi desfăşurare
a activităţilor didactice, de predare şi instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
(2)Conducerea instituţiilor de învăţământ superior în baza autonomiei universitare, cu asumarea
răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, are obligaţia de implementare a
acţiunilor şi a măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi de organizare şi
desfăşurare a activităţilor didactice, de predare şi instruire în noul context epidemiologic, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 12
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar/Senatul instituţiilor de
învăţământ superior aprobă o procedură proprie, prin care stabilesc modalităţile de desfăşurare a
activităţilor didactice în cadrul unităţii/instituţiei, de predare şi instruire, propriul circuit de intrare şi
de ieşire a elevilor/studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi modul
în care se realizează igienizarea/dezinfecţia unităţii/instituţiei de învăţământ, cu respectarea criteriilor
şi a protocoalelor prevăzute în ghidurile anexate la prezentele măsuri.
Art. 13
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu:
reprezentanţii inspectoratului şcolar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia
părinţilor, consiliul elevilor, reprezentanţii organizaţiilor sindicale, autorităţile administraţiei publice
locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului
profesional şi tehnic, pentru organizarea în bune condiţii a activităţilor desfăşurate, în contextul
epidemiologic actual.
SECŢIUNEA 4: Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile/instituţiile de învăţământ în
contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2
Art. 14
Pentru aplicarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin, în cazul apariţiei unuia/mai multor cazuri de
îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o unitate/instituţie de învăţământ, DSP/DSPMB împreună cu
ISJ/ISMB şi directorul/rectorul unităţii/instituţiei de învăţământ vor stabili măsurile ce se impun cu
privire la desfăşurarea activităţii didactice.
Art. 15
Direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti au obligaţia să informeze
unitatea/instituţia de învăţământ superior şi cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz
confirmat pozitiv, la elevi/studenţi/personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ.
Art. 16
(1)Decizia de suspendare a cursurilor şcolare organizate în modalitatea "faţă în faţă" se va dispune la
nivel local, prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ preuniversitar, după obţinerea avizului inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei de sănătate publică judeţene şi respectiv a municipiului
Bucureşti, în următoarele circumstanţe:
a)la apariţia într-o clasă din unitatea de învăţământ a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul
SARS-CoV-2 se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în
aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care
a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să
îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă;
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b)la apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în clase diferite ale aceleiaşi
unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale întregii unităţii de învăţământ, pe o perioadă
de 14 zile de la data confirmării ultimului caz;
c)la apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, acestea au
obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB despre
eveniment.
(2)Decizia de suspendare a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune
prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri de la nivelul instituţiei şi cu
rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti.
(3)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică şi va
analiza situaţia în unitatea/instituţia de învăţământ împreună cu conducerea acesteia, urmând unul
dintre scenariile prevăzute în acest sens în ghidurile anexe la prezentele măsuri.
Art. 17
În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune
realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
a)curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
b)dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli,
holuri, toalete;
c)pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul unităţii/instituţiei de
învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu.
Art. 18
(1)Reluarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru clasa/unitatea de
învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea comitetului judeţean
pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, după
obţinerea avizului direcţiei judeţene de sănătate publică/Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, cu
informarea unităţii de învăţământ preuniversitar şi a inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti.
(2)Reluarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor, suspendată temporar, se
dispune prin hotărârea senatului universitar cu avizul direcţiei judeţene de sănătate publică/Direcţiei
de Sănătate Publică Bucureşti.
Art. 19
(1)În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, DSP/DSPMB
avizează împreună cu inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
propunerea privind prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor, care presupun
prezenţa faţă în faţă, unei clase/unităţii de învăţământ preuniversitar.
(2)În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel local, senatul universitar hotărăşte prelungirea
perioadei de suspendare temporară a activităţilor didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor
unei structuri/întregii instituţii de învăţământ superior.
Art. 20
La reluarea cursurilor într-o unitate/instituţie de învăţământ, personalul medical care are în arondare
unitatea/instituţia de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea
posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 21
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical
încadrat, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu
autorităţile publice locale/judeţene, coordonează procesul de asigurare cu personal medical
suplimentar desemnat să acorde asistenţa medicală, pentru fiecare unitate/instituţie de învăţământ
din judeţ/municipiul Bucureşti.
Art. 22
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(1)Ministerul Sănătăţii prin DSP şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) prin inspectoratele şcolare
judeţene, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ răspund de implementarea acţiunilor şi
măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.
(2)Măsurile prevăzute în prezentul ordin trebuie să fie implementate de entităţile prevăzute la art. 1
şi pot fi completate cu măsuri specifice, prin dispoziţii emise de conducerile acestora, în colaborare cu
autorităţile publice locale, în funcţie de specificul activităţii acestora.
Art. 23
(1)Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au/are obligaţia de a
informa periodic MEC despre măsurile dispuse de către comitetul judeţean pentru situaţii de
urgenţă/Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.
(2)Unităţile de învăţământ preuniversitar pot solicita de la ISJ/ISMB/MEC instrucţiuni cu privire la
aplicarea măsurilor de organizare a activităţii prevăzute de prezentul ordin comun.
(3)Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin comun, MEC şi MS pot emite
instrucţiuni.
Art. 24
Ghidul măsurilor sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada
pandemiei COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1, şi Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare şi de
protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada pandemiei COVID-19, prevăzut în anexa nr.
2, fac parte integrantă din prezentele măsuri.
ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ
preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19
Preambul
Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educaţie este esenţial.
Credem în educaţie! De aceea, ne dorim reîntoarcerea tuturor elevilor în clase, cu măsuri stricte de
protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2. COVID-19 este o boală contagioasă şi nicio activitate în
comunitate nu este absolvită de riscuri.
Scopul acestui ghid este de a oferi instrucţiuni clare, care trebuie implementate, în vederea funcţionării
în condiţii de siguranţă a unităţilor de învăţământ în contextul prevenirii, depistării din timp şi al
controlului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauţie pentru a preveni şi diminua răspândirea
potenţială a infecţiei SARS-CoV-2 în unităţile de învăţământ.
Va fi acordată atenţie deosebită pentru evitarea situaţiilor de stigmatizare a elevilor şi a personalului
care au fost expuşi la virus. Implementarea măsurilor recomandate în acest ghid nu elimină riscurile
de transmitere a virusului SARS-CoV-2, ci doar contribuie la diminuarea acestora.
Purtarea obligatorie a măştii pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, precum şi pentru
întregul personal al unităţii de învăţământ, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei,
igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curăţeniei şi dezinfecţiei în unităţile de învăţământ, separarea şi
limitarea contactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a preşcolarilor/elevilor ce
prezintă febră sau simptome caracteristice pentru infecţia cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esenţiale de
prevenţie.
Redeschiderea şcolilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanţei accesului
echitabil la educaţie şi, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor persoanelor implicate şi
respectarea tuturor normelor prevăzute în acest ghid, scopul fiind acela de a diminua riscul de infecţie.
I.Principiile generale care stau la baza normelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în contextul
epidemiei cu noul coronavirus sunt protecţia individuală, protecţia colectivă, combaterea prin orice
mijloc a transmiterii comunitare a virusului şi izolarea persoanelor bolnave şi contaminate.
Măsurile esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a
îmbolnăvirii includ:
- Igiena riguroasă a mâinilor;
- Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ;
- Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată perioada
atunci când se află în interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ;
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- Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe
parcursul unei zile. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;
- Asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care
asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă;
- În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul
prezenţei în clasă;
- Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la
măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2;
- Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome specifice
COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau la un alt membru
al familiei;
- Unităţile de învăţământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid care vor putea fi
completate şi cu alte măsuri.
În funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi de infrastructura şi
resursele umane ale fiecărei unităţi de învăţământ în parte, autorităţile implicate în gestionarea
prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare unul dintre următoarele scenarii de funcţionare a
unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare, astfel cum sunt descrise în anexa nr. 1A la
prezentul ghid.
Scenariul 1
Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ,
cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie
Scenariul 2
Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a
elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor
normelor de protecţie şi Revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a
elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea
tuturor normelor de protecţie
Scenariul 3
Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online
Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrie
Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti (DSP) informează până la data de 7
septembrie inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), comitetul judeţean/al
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la
nivelul fiecărei localităţi.
Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti transmite unităţilor şcolare informarea
DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea
scenariului de funcţionare.
Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) va emite, până
la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de
învăţământ pentru începutul anului şcolar 2020-2021.
Criteriul epidemiologic în baza căruia unităţile de învăţământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este
rata incidenţei cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori).
În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raţionament:
1.Dacă rata incidenţei cumulate este sub 1/1.000 locuitori - se va putea opta între scenariul 1 sau
scenariul 2 pentru fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de infrastructura şi resursele
existente la nivelul unităţii de învăţământ.
2.Dacă rata incidenţei cumulate este între 1-3/1.000 locuitori - se va aplica scenariul 2 pentru toate
unităţile de învăţământ din localitate.
3.La o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă de 3/1.000 locuitori, DSP judeţene şi a
municipiului Bucureşti va prezenta CJSU/CMBSU o analiză a situaţiei epidemiologice din localitate. În
funcţie de existenţa transmiterii comunitare în localitate şi numărul de focare existente în unităţile de
învăţământ din localitate, precum şi alte criterii de risc, CJSU/CMBSU poate decide, prin emiterea unei
hotărâri, suspendarea temporară a activităţilor didactice care presupun prezenţa faţă în faţă din
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unităţile de învăţământ (scenariul 3), cursurile desfăşurându-se online. În absenţa unei astfel de decizii,
unităţile de învăţământ din localitatea respectivă vor funcţiona în scenariul 2.
4.În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unităţi de
învăţământ se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din
prezentul ghid, clasa sau întreaga şcoală putând fi închisă pentru 14 zile, cursurile desfăşurându-se
online.
Hotărârile privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se actualizează săptămânal sau
ori de câte ori este nevoie.
II.Pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de deschidere
a)Evaluarea infrastructurii. Fiecare unitate de învăţământ va identifica spaţiile de care dispune şi care
pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi un spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor
suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Împreună cu autorităţile administraţiei publice locale
pot fi identificate, la nevoie, spaţii suplimentare, necesare desfăşurării procesului educativ.
b)Organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea fizică
de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situaţia în care distanţarea fizică nu poate
fi asigurată
c)Stabilirea circuitelor funcţionale
d)Organizarea spaţiilor de recreere
e)Evaluarea necesarului de resurse umane
f)Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie
g)Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal
h)Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri
III.Măsuri de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar, în contextul epidemiologic al
infecţiei cu SARS-CoV-2
1.Asigurarea coordonării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2
Conducerea unităţii de învăţământ va desemna un responsabil, dintre angajaţii unităţii de învăţământ,
care coordonează activităţile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unităţii. Acesta va fi în
permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare
judeţene/al municipiului Bucureşti, ai direcţiilor de sănătate publică, ai autorităţilor administraţiei
publice locale şi ai CJCCI, respectiv CMBCCI.
2.Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice
a)Organizarea circuitelor în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare cu
benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul unităţii de
învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între elevi. Vor fi
amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între
elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică.
La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu
soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. La intrarea în
şcoală şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare (postere) privind
măsurile de igienă/protecţie.
Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu
nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, uşile de
incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea
tuturor elevilor.
b)Organizarea sălilor de clasă
- Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, ceea ce implică
următoarele:
-- Eliminarea mobilierului care nu este necesar;
-- Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între elevi sau
montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă;
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-- Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi (realizarea oglinzii
clasei);
-- Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă;
-- Băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.
- Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada
semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între preşcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi
evitat;
- Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase
de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală
de clasă";
- Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba
locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
- Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
- Este interzis schimbul de obiecte personale;
- Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de
circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
- Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de
minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul zilei;
- Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi.
Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
- Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs,
cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ.
- Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor
uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală prevăzut cu sac în interior.
c)Organizarea grupurilor sanitare
- Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane
prezente în grupurile sanitare şi în curtea şcolii, cu scopul respectării distanţării fizice;
- Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea de la/la clasă, evitarea
aglomerării în interiorul grupului sanitar);
Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă;
- Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor personalului să-şi
spele (cu apă şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie
de unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material
textil);
- Se va verifica şi se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să
existe consumabile în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică
folosinţă etc.);
- Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod
frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie);
- Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.
d)Organizarea cancelariei
- Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii:
-- la intrarea în cancelarie;
-- la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;
- Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane;
e)Organizarea curţii şcolii
- Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanţarea fizică;
- Spaţiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jeturi de apă şi apoi
dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de
învăţământ;
- Curtea şcolii va fi măturată şi spălată zilnic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea începerii cursurilor.
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3.Organizarea accesului în unitatea de învăţământ
- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane
desemnate din unitatea de învăţământ;
- Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe
sol, dispozitive de distanţiere, bariere etc.);
- Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri (etaj,
aripă etc.);
- Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care
această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de
învăţământ este esenţială;
- Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.);
- Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute deschise în
timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
- Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de
sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
- După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
- Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor
excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.
4.Organizarea programului şcolar
a)Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale
orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze.
b)Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor
- Intervalele aferente recreaţiilor vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare clasă în parte,
acolo unde este posibil;
- Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
- Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea
distanţării fizice;
- Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile şi
nu vor sta aproape unul de celălalt);
- Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul de obiecte.
Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi dezinfectate;
- Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje,
dispozitive de distanţiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
- Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei
dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de
folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).
c)Organizarea activităţilor sportive
- Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber;
- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi
efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
- Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu
presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie
în care portul măştii nu este indicat;
- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu
îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;
- La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un
dezinfectant pe bază de alcool;
- Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de
elevi;
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- Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi al cluburilor sportive şcolare se vor
desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al
ministrului sănătăţii.
d)Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional
- Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor pentru
operatorii economici;
- Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea
fizică şi să nu fie partajate posturile de lucru;
- Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi prevăzute
modalităţi de dezinfectare adaptate;
- Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale;
- Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;
- Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia
suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de
elevi;
- Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;
- La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele
pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi.
e)Monitorizarea prezenţei:
- La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vor monitoriza absenţele elevilor şi ale personalului.
Direcţiile de sănătate publică vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de
absenţe ale elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.
5.Măsuri de protecţie la nivel individual
Mesaje importante:
- Spălaţi-vă des pe mâini!
- Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!
- Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!
- Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!
- Nu vă strângeţi în braţe!
- Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!
- Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul şcolii!
a)Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi elevii şi personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
- imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
- înainte de pauza/pauzele de masă;
- înainte şi după utilizarea toaletei;
- după tuse sau strănut;
- ori de câte ori este necesar.
b)Purtarea măştii de protecţie
- Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în
sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ şi în timpul recreaţiei
(atunci când se află în interior şi exterior);
- Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi
purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei
(atunci când se află în interior şi în exterior);
- Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;
- Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.
6.Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învăţământ
Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor reprezintă componente esenţiale în lupta
împotriva răspândirii virusului. Fiecare unitate de învăţământ are obligaţia de a adopta şi implementa
normele din prezentul ghid, cu sprijinul autorităţilor publice locale.
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Acolo unde procesul de învăţare se desfăşoară în schimburi, este necesară o pauză de minimum 1 oră
între schimburi, pentru realizarea curăţeniei, dezinfecţiei şi aerisirii spaţiilor.
Planul de curăţenie şi dezinfecţie a sălilor de clasă, cancelariei, spaţiilor comune (holuri, săli de sport
etc.), precum şi de aerisire a sălilor de clasă trebuie să conţină:
- operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deşeurilor, măturarea
pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea suprafeţelor de scris
ale băncilor, cât şi a spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor şcolare, a separatoarelor
transparente, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, acolo unde există, ştergerea şi
dezinfecţia pervazurilor, dezinfectarea clanţelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine,
întrerupătoarelor etc.);
- materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (de exemplu, produse de curăţenie, produse
biocide avizate pentru suprafeţe etc.);
- tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune;
- frecvenţa curăţeniei şi dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de aerisire a spaţiului:
-- în clasă, imediat după ieşirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă
sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi;
-- în cancelarie, imediat după ieşirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua respectivă
sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori;
-- pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei şi ori de câte ori este necesar;
- persoana care va face curăţenia şi care va supraveghea efectuarea conformă a curăţeniei, modalitatea
de afişare a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a efectuat, ora şi cine a controlat);
- frecvenţa şi durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei şi a altor încăperi (de exemplu, după
curăţenie şi dezinfecţie, minimum 10 minute), precum şi asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă
cu geamul rabatat;
- în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat, la loc vizibil, graficul de curăţenie şi dezinfecţie,
care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul şi un loc pentru
semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică.
Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.
Se ia în considerare tipul de suprafaţă şi cât de des este atinsă suprafaţa. Se prioritizează dezinfecţia
suprafeţelor atinse frecvent, precum:
- clanţe, încuietori, butoane şi mânere ale uşilor;
- treptele scărilor;
- băncile, catedrele şi scaunele din clasă;
- separatoarele montate pe bănci;
- mesele şi scaunele din sălile de cantină;
- blaturi;
- balustrade;
- întrerupătoare de lumină;
- mânerele echipamentelor şi aparatelor (precum cele sportive);
- butoanele ascensoarelor şi ale automatelor de vânzare;
- obiecte didactice comune;
- calculator, tastatură, mouse, laptop şi tablete partajate între persoane; Notă: Tastatura computerului
poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează după fiecare utilizator.
Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanţilor pe suprafeţe care nu sunt atinse frecvent sau
cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite).
Se au în vedere resursele şi echipamentele necesare.
Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curăţare şi dezinfecţie şi a
echipamentelor de protecţie personală (PPE) adecvate pentru utilizarea acestora.
Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie, mănuşi, iar după
îndepărtarea mănuşilor şi a măştii, se spală mâinile.
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Modelul planului-cadru de curăţenie şi dezinfecţie pentru unităţile de învăţământ este prevăzut în
anexa nr. 1 B la prezentul ghid.
Aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie
Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie.
Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune virucidă/virulicidă).
Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în ambalaje
originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informaţii de siguranţă şi
instrucţiuni de aplicare.
Dacă produsul concentrat se diluează conform indicaţiilor producătorului, soluţia de lucru poate fi
utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentraţia, data şi ora
preparării.
Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate în care nu au acces elevii.
În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măştii şi a mănuşilor şi asigurarea ventilaţiei
adecvate. Se recomandă protecţia ochilor şi accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor,
în cazul accidentelor.
7.Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind
măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2
a)Personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de
învăţământ, va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor
şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente
generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini,
recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de
distanţare fizică necesare.
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 de tip
respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecţioasă
(vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în
vederea aplicării protocolului de izolare.
b)Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână elevii vor fi
instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei
cu SARS-CoV-2:
Tipuri de mesaje:
- Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun;
- Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;
- Poartă corect masca de protecţie.
AŞA DA:
- Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască
- Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri
- Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare
- Pune masca cu partea colorată spre exterior
- Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului
- Acoperă nasul, gura şi bărbia
- Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe lateralele feţei
- Evită să atingi masca
- Scoate masca apucând-o de barete
- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi
- După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac
- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca
AŞA NU:
- Nu folosi o mască ruptă sau umedă
- Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie
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- Nu purta o mască prea largă
- Nu atinge partea din faţă a măştii
- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii
- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane
- Nu refolosi masca
- Nu schimba masca cu altă persoană
- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate. Acoperiţi gura şi nasul cu o batistă de
unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După
aceea, aruncaţi batista utilizată.
- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind şerveţele/lavete/produce
biocide/virucide.
- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau dificultăţi la
respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală.
- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji.
În unităţile de învăţământ (în clase, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri vizibile,
postere cu informaţii în acest sens.
c)Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi:
Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea
în şcoală să fie în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să
acţioneze responsabil.
Sfaturi utile pentru părinţii:
- Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu
noul coronavirus;
- Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece
trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;
- Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui
emoţionale;
- Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm
sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei;
- Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte
şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;
- Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea
purtării acesteia;
- Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi elevi
obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării
etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naştere sau cu
alte ocazii);
- Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer,
mouse etc.);
- Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;
- În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree,
vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul
la şcoală;
- În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă şi
contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz.
Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi netrimiterea în
colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă.
Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în clădirea
acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii.
Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din
timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.
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Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele
situaţii:
- Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
- Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
- Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.
8.Măsuri pentru elevii şi personalul din unităţile de învăţământ aflate în grupele de vârstă la risc şi/sau
având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi
- Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane
cu imunitate deficitară) va reveni în şcoli cu avizul medicului de medicina muncii;
- Preşcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe,
obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare
de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul şi
recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia,
reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului
educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite.
- Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie
monitorizate cu mai multă atenţie în cazul elevilor cu boli cronice;
- Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la şcoală, precum şi părinţii acestora, vor fi
consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare
necesare pentru a se simţi în siguranţă;
- Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în
mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare
concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare cu SARSCoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul
familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la şcoală. Pentru cei care nu pot reveni la şcoală,
reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii pentru asigurarea procesului educaţional
la distanţă;
- Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de
prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.
- Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi
adaptate conform cu nevoile acestora, cu avizul DSP.
IV.Protocoale
1.Protocol pentru cantine
- În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente
meselor şi a accesului va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările şi întâlnirile între grupe de elevi
pe culoare;
- Respectarea măsurilor de distanţare fizică de 1,5 m se aplică în orice context şi în orice spaţiu, atât la
masă, cât şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea felurilor de mâncare etc.;
- Gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel
încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosinţă;
- Înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini;
- Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă;
- În cazul în care elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei, membrii personalului vor purta măşti şi se
vor spăla pe mâini după fiecare contact;
- Sala de mese va fi aerisită înainte şi după masă;
- Se va realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform Planului de curăţenie şi
dezinfecţie.
2.Protocol pentru internate şcolare
- Înainte de redeschiderea căminului se va efectua curăţenia şi dezinfecţia aprofundată a tuturor
spaţiilor comune şi de cazare;
- Va fi organizată zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective;
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- Măsuri de protecţie:
-- Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului în funcţie de numărul de elevi cazaţi;
-- Camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de elevi, cu respectarea distanţării fizice de cel
puţin 1 m între paturi.
-- Vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de
elevi din aceeaşi grupă pentru a limita amestecarea elevilor din grupe diferite;
-- Va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor
fi furnizate elevilor soluţii lichide pe bază de alcool în cantităţi suficiente;
-- Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerările;
-- Portul măştii este obligatoriu în spaţiile comune;
-- Elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală;
-- Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat;
-- Se va evita utilizarea de covoare/mochete;
-- Elevilor cazaţi în cămin li se va recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în
mod regulat camerele;
-- Va fi organizat accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate
utilizării comune), astfel încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte şi după fiecare utilizare;
-- Elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare în
camera proprie;
-- Personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcţionare
a căminului în perioada respectivă;
-- În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare
şi se va anunţa direcţia de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgenţă 112.
3.Protocol pentru transport
Pe parcursul transportului la şi de la unitatea de învăţământ, elevii vor respecta măsurile generale de
conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special: asigurarea distanţei
fizice de minimum 1 m, purtarea măştii. Şoferul autobuzului şcolar şi personalul de însoţire vor
respecta măsurile generale de protecţie. Autobuzul va fi aerisit şi dezinfectat temeinic după fiecare
cursă.
4.Protocol de triaj
a)Triajul epidemiologic al preşcolarilor şi elevilor se efectuează conform prevederilor legale în
vigoare, astfel:
Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi
particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea
unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii nr.
653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi
completările ulterioare. Acesta va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat
impermeabil, bonetă, ochelari de protecţie/vizieră, mască de protecţie, mănuşi de unică folosinţă.
b)Triajul zilnic:
Este important ca:
- părinţii/reprezentanţii legali ai copilului să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce copiii cu simptome
nu ar trebui aduşi la şcoală;
- întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor şi a personalului pentru a diminua riscurile
de infectare.
1.Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi
aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea
preşcolarului/elevului la cursuri.
Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:
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- cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2
(tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;
- cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
- cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de
carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:
- când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus;
- dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie 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 secreţie nazală
clară, ochi curgători/prurit);
2.Triajul zilnic în grădiniţe se efectuează conform normelor legale în vigoare;
3.De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin
observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor;
4.În cazul în care preşcolarii şi elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie
specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare;
5.Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se
va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe care elevul
o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetul
medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet
medical;
6.Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei
afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree,
vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul
desemnat de conducerea unităţii de învăţământ.
5.Protocol de izolare a copiilor bolnavi
Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de
exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree,
mialgii, stare generală modificată).
- Izolarea imediată a elevului. 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 se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de
a transmite infecţia la alte persoane;
- Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu
precizarea diagnosticului.
6.Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ în contextul confirmării unui
caz/mai multor cazuri de COVID-19
- Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învăţământ şi cabinetul medical şcolar
despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulţi;
- În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de învăţământ situaţia va fi
analizata de DSP/DSPMB împreună cu directorul unităţii de învăţământ;
57

- Decizia de suspendare a cursurilor şcolare se va lua la nivel local, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, în următoarele circumstanţe:
a)La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o clasă din unitatea de învăţământ,
se suspendă cursurile şcolare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în
aceeaşi sală de clasă cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa
în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Se va face curăţenie, dezinfecţie şi
aerisire, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare normal cursurile;
b)La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de
învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o perioada de 14 zile de la data
de debut al ultimului caz;
c)În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au
obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, care va informa DSP/DSPMB despre
eveniment. DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în unitatea de
învăţământ împreună cu directorul unităţii, astfel:
d)Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu,
învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală
se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;
e)Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu,
învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală
(cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor
suspenda cursurile de la clasa respectivă şi 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 şi nu a venit în contact cu alte
cadre didactice din şcoală (de exemplu, profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic
(cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor
suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie 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 şi a venit în contact cu multe
cadre didactice (cadrele didactice din toate schimburile, în şcolile cu mai multe schimburi de predare)
se vor suspenda cursurile întregii unităţi de învăţământ.
- Personalul care efectuează curăţenia în unitatea de învăţământ şi cel care este responsabil de pază,
în condiţiile în care nu a intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, îşi va desfăşura
activitatea în continuare;
- În perioada de suspendare a clasei/unităţii de învăţământ, directorul unităţii de învăţământ va
dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
-- curăţenia şi aerisirea claselor;
-- dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ (clase, holuri, toalete);
- La reluarea cursurilor şcolare într-o unitate de învăţământ, personalul medico-sanitar care are în
arondare unitatea de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea
posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri.
ANEXA nr. 1A: Scenarii de funcţionare a unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare
(- Anexa 1A la ghid)
Preşcolar
Risc redus
Risc mediu
Risc major
Numărul de copii care
100%
100%
0%
merg la grădiniţă în
acelaşi timp
Număr de zile la
5
5
0
grădiniţă/săptămână
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Ore online ca
0
alternativă la
învăţământul faţă în
faţă
Intrarea şi ieşirea în/din Intrarea eşalonată la
grădiniţă
intervale orare stabilite
în funcţie de zone sau
de clădiri.
Intrarea prin mai multe
uşi de acces.
Trasee prestabilite de
intrare, deplasare în
interiorul grădiniţei şi
de părăsire a grădiniţei.
Păstrarea distanţei de 1
m între copii.
Triaj epidemiologic
Se verifică starea de
zilnic, la intrarea în
sănătate.
grădiniţe
Prezenţa persoanelor Interzisă
terţe în grădiniţă
Distanţare fizică (1 m) Obligatorie în timpul
programului şi în pauze.
Purtare mască
Nu este recomandată
pentru copii.
Se impune pentru
întregul personal
Igiena mâinilor
Foarte frecventă. Se
asigură săpun,
prosoape de hârtie şi
apă curentă,
dezinfectant pe bază de
alcool.
Utilizarea infrastructurii Dezinfectare şi aerisire
şi a sălilor de grupă
frecventă. Există o sală
potrivit principiului: o specială pentru izolarea
sală = o grupă
copiilor care prezintă
simptome pe durata
programului, până la
sosirea părinţilor.
Utilizarea diverselor
Utilizarea normală.
materiale în grădiniţă Dezinfectare zilnică.
Repartizarea
individuală, pe cât
posibil. Fără jucării de
acasă. Interzis schimbul
de obiecte personale.

0

DA

Intrarea eşalonată la
Suspendată
intervale orare stabilite
în funcţie de zone sau
de clădiri.
Intrarea prin mai multe
uşi de acces.
Trasee prestabilite de
intrare, deplasare în
interiorul grădiniţei şi
de părăsire a grădiniţei.
Păstrarea distanţei de 1
m între copii.
Se verifică starea de
Nu este cazul.
sănătate.
Interzisă

Suspendată.

Obligatorie în timpul
programului şi în pauze.
Nu este recomandată
pentru copii.
Se impune pentru
întregul personal
Foarte frecventă. Se
asigură săpun,
prosoape de hârtie şi
apă curentă,
dezinfectant pe bază de
alcool.
Dezinfectare şi aerisire
frecventă. Există o sală
specială pentru izolarea
copiilor care prezintă
simptome pe durata
programului, până la
sosirea părinţilor.
Utilizarea normală.
Dezinfectare zilnică.
Repartizarea
individuală, pe cât
posibil. Fără jucării de
acasă. Interzis schimbul
de obiecte personale.

Nu este cazul.
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Nu este cazul.

Foarte frecventă

Suspendată

Utilizarea metodelor de
predare online

Activităţi sportive

Doar anumite jocuri
sportive, exclusiv în aer
liber.
Nu vor fi practicate
jocuri de contact sau cu
mingea, nici activităţi
care implică schimbul
de obiecte.
Activităţi de grup
Vor fi eliminate
(întâlniri, serbări şi
activităţi care conduc la
altele)
reducerea distanţei
intre copii şi limitarea
interacţiunii între
grupuri de copii
Primar (inclusiv clasa pregătitoare)
Risc redus
Numărul de copii care
100%
merg la şcoală în acelaşi
timp
Număr de zile la
5
şcoală/săptămână
Ore online ca
0
alternativă la
învăţământul faţă în
faţă
Intrarea şi ieşirea în
Intrarea eşalonată la
spaţiul şcolar
intervale orare stabilite
în funcţie de zone sau
de clădiri.
Intrarea prin mai multe
uşi de acces.
Trasee prestabilite de
intrare, deplasare în
interiorul scolii şi de
părăsire a şcolii.
Păstrarea distanţei de 1
m între copii.
Triaj şi evaluarea stării Triaj zilnic acasă
de sănătate
Evaluarea stării de
sănătate la prima oră
de curs
Prezenţa persoanelor Interzisă
terţe în spaţiul şcolar
Distanţare fizică (1 m) În sala de clasă Asigurarea unei
distanţări de minimum
1 metru între elevi sau
separarea cu plexiglas
în situaţia în care

Doar anumite jocuri
Suspendate
sportive, exclusiv în aer
liber.
Nu vor fi practicate
jocuri de contact sau cu
mingea, nici activităţi
care implică schimbul
de obiecte.
Vor fi eliminate
Organizarea activităţilor
activităţi care conduc la de grup online
reducerea distanţei
intre copii şi limitarea
interacţiunii între
grupuri de copii
Risc mediu
100%

Risc major
0%

5

0

0

DA

Intrarea eşalonată la
Suspendată
intervale orare stabilite
în funcţie de zone sau
de clădiri.
Intrarea prin mai multe
uşi de acces.
Trasee prestabilite de
intrare, deplasare în
interiorul scolii şi de
părăsire a şcolii.
Păstrarea distanţei de 1
m între copii.
Triaj zilnic acasă
Nu este cazul.
Evaluarea stării de
sănătate la prima oră
de curs
Interzisă
Suspendată
În sala de clasă Nu este cazul.
Asigurarea unei
distanţări de minimum
1 metru între elevi sau
separarea cu plexiglas
în situaţia în care
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asigurarea distanţei de asigurarea distanţei de
1 metru nu este
1 metru nu este
posibilă.
posibilă.
În pauze trebuie
În pauze trebuie
menţinută distanţa
menţinută distanţa
fizică de 1 m între elevi fizică de 1 m între elevi
Purtare mască
Purtarea măştii de
Purtarea măştii de
Nu este cazul.
protecţie este
protecţie este
obligatorie atât pentru obligatorie atât pentru
elevi, cât şi pentru
elevi, cât şi pentru
întregul personal pe
întregul personal pe
toată perioada atunci toată perioada atunci
când se află în interiorul când se află în interiorul
unităţii de învăţământ unităţii de învăţământ
Igiena mâinilor
Foarte frecventă. Se
Foarte frecventă. Se
Foarte frecventă
asigură săpun,
asigură săpun,
prosoape de hârtie şi
prosoape de hârtie şi
apă curentă,
apă curentă,
dezinfectant pe bază de dezinfectant pe bază de
alcool.
alcool.
Utilizarea infrastructurii Dezinfectare şi aerisire Dezinfectare şi aerisire Suspendată
şi a sălilor de clasă
frecventă. Există o sală frecventă. Există o sală
specială pentru izolarea specială pentru izolarea
copiilor care prezintă
copiilor care prezintă
simptome pe durata
simptome pe durata
programului, până la
programului, până la
sosirea părinţilor.
sosirea părinţilor.
Utilizarea diverselor
Dezinfectare zilnică.
Dezinfectare zilnică.
Utilizarea metodelor de
materiale în spaţiul
Repartizarea
Repartizarea
predare online
şcolar
individuală, pe cât
individuală, pe cât
posibil. Fără jucării de posibil. Fără jucării de
acasă. Interzis schimbul acasă. Interzis schimbul
de obiecte personale. de obiecte personale.
Activităţi sportive
Doar anumite jocuri
Doar anumite jocuri
Suspendate
sportive, exclusiv în aer sportive, exclusiv în aer
liber.
liber.
Nu vor fi practicate
Nu vor fi practicate
jocuri de contact sau cu jocuri de contact sau cu
mingea, nici activităţi mingea, nici activităţi
care implică schimbul care implică schimbul
de obiecte.
de obiecte.
Activităţi de grup
Vor fi eliminate
Vor fi eliminate
Organizarea activităţilor
(întâlniri, serbări şi
activităţi care implică activităţi care implică de grup online
altele)
formarea unor grupuri formarea unor grupuri
care duc la reducerea care duc la reducerea
distanţei intre copii.
distanţei intre copii.
Gimnazial şi liceal
Risc redus
Risc mediu
Risc major
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Numărul de copii care
merg la şcoala în acelaşi
timp

Număr de zile la
scoală/săptămână
Ore online ca
alternativă la
învăţământul faţă în
faţă
Intrarea şi ieşirea în
spaţiul şcolar

100%

5

50% (prin rotaţie de 1-2
săptămâni), exceptând
clasele a VIII-a şi a XII-a,
care vor fi prezenţi
100%
5 (2 săptămâni pe lună)

0

0%

0

Elevii din clasele V-VII şi
DA
IX-XI vor urmări orele
de curs online
alternativ
Intrarea prin mai multe Intrarea prin mai multe Suspendată
uşi de acces.
uşi de acces.
Trasee prestabilite de Trasee prestabilite de
intrare, deplasare în
intrare, deplasare în
interiorul şcolii şi de
interiorul şcolii şi de
părăsire a şcolii.
părăsire a şcolii.
Păstrarea distanţei de 1 Păstrarea distanţei de 1
m între elevi.
m între elevi.
Triaj şi evaluarea stării Triaj zilnic acasă
Triaj zilnic acasă
Nu este cazul.
de sănătate
Evaluarea stării de
Evaluarea stării de
sănătate la prima oră sănătate la prima oră
de curs
de curs
Prezenţa persoanelor Interzisă
Interzisă
Suspendată
terţe în spaţiul şcolar
Distanţare fizică (1 m) În sala de clasă În sala de clasă Nu este cazul.
Asigurarea unei
Asigurarea unei
distanţări de minimum distanţări de minimum
1 metru între elevi sau 1 metru între elevi sau
separarea cu plexiglas separarea cu plexiglas
în situaţia în care
în situaţia în care
asigurarea distanţei de asigurarea distanţei de
1 metru nu este
1 metru nu este
posibilă.
posibilă.
În pauze trebuie
În pauze trebuie
menţinută distanţa
menţinută distanţa
fizică de 1 m între elevi. fizică de 1 m între elevi.
Purtare mască
Purtarea măştii de
Purtarea măştii de
Nu este cazul.
protecţie este
protecţie este
obligatorie atât pentru obligatorie atât pentru
elevi, cât şi pentru
elevi, cât şi pentru
întregul personal pe
întregul personal pe
toată perioada atunci toată perioada atunci
când se află în interiorul când se află în interiorul
unităţii de învăţământ unităţii de învăţământ
Igiena mâinilor
Foarte frecventă. Se
Foarte frecventă. Se
Foarte frecventă
asigură săpun,
asigură săpun,
prosoape de hârtie şi
prosoape de hârtie şi
apă curentă,
apă curentă,
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dezinfectant pe bază de dezinfectant pe bază de
alcool.
alcool.
Utilizarea infrastructurii Dezinfectare şi aerisire Dezinfectare şi aerisire Suspendată
şi a sălilor de clasă
frecventă. Există o sală frecventă. Există o sală
specială pentru izolarea specială pentru izolarea
copiilor care prezintă
copiilor care prezintă
simptome pe durata
simptome pe durata
programului, până la
programului, până la
sosirea părinţilor.
sosirea părinţilor.
Utilizarea diverselor
Dezinfectare zilnică.
Dezinfectare zilnică.
Utilizarea metodelor de
materiale în spaţiul
Repartizarea
Repartizarea
predare online
şcolar
individuală, pe cât
individuală, pe cât
posibil. Interzis
posibil. Interzis
schimbul de obiecte
schimbul de obiecte
personale.
personale.
Activităţi sportive
Doar anumite jocuri
Doar anumite jocuri
Suspendate
sportive, exclusiv în aer sportive, exclusiv în aer
liber.
liber.
Nu vor fi practicate
Nu vor fi practicate
jocuri de contact sau cu jocuri de contact sau cu
mingea, nici activităţi mingea, nici activităţi
care implică schimbul care implică schimbul
de obiecte.
de obiecte.
Activităţi de grup
Vor fi eliminate
Vor fi eliminate
Organizarea activităţilor
(întâlniri, serbări şi
activităţi care implică activităţi care implică de grup online
altele)
formarea unor grupuri formarea unor grupuri
care duc la reducerea care duc la reducerea
distanţei intre copii.
distanţei intre copii.
ANEXA Nr. 1B: Model plan-cadru de curăţenie şi dezinfecţie pentru unităţi de învăţământ*
(- Anexa 1B la ghid)
Intervalu Operaţiuni
Operaţiu Mater
Materiale
l(ele)
de
ni de
iale
Sala şi
utilizate
ritmul de orar(e) curăţenie în
Tehnica aplicată dezinfecţ utiliza
Tehnica aplicată per
per
ie în te per
curăţenie şi curăţeni ordinea
per operaţiune
operaţiune
operaţiun
dezinfecţie* e/dezinf efectuării
ordinea opera
e
ecţie
efectuării ţiune
(inclusiv)
Clasa ......
1.
Halat,
Se mătură
etaj .....
Măturarea mască şi sistematic
2x/zi
pardoselii mănuşi
pardoseala pe
curăţenie
pentru
toată suprafaţa
2x/zi
personal sa şi gunoiul se
dezinfecţie
Mătură şi adună în făraş,
care se
Dacă se
făraş
deversează în
învaţă în 2
coşul de gunoi.
schimburi
2.
Halat,
Se scoate sacul
Evacuarea mască şi cu gunoi din coş,
deşeurilor mănuşi
se închide sacul,
se depozitează
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pentru
personal
Sac coş de
gunoi

3. Ştergere
pupitre
(exterior şi
interior) şi
alte
suprafeţe

Halat,
mască şi
mănuşi
pentru
personal
1 lavetă,
soluţie
şters
suprafeţe

5. Spălarea Halat,
pardoselilor mască şi
mănuşi
pentru
personal
Găleată,
mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

în containerul
de colectare a
deşeurilor.
Se pune în coşul
de gunoi un sac
de gunoi nou.
Se pune pe
4.
lavetă soluţie
Dezinfecţ
pentru şters
ie
suprafeţe şi se pupitre
şterge un
(exterior
pupitru (exterior şi
şi interior).
interior)
Se repetă
şi alte
operaţiunea
suprafeţ
pentru fiecare e
pupitru. Se
efectuează
operaţiunea şi
pentru catedră,
întrupătoare de
lumină, pervaz şi
mânere
ferestre, cuier,
mânere uşă de
intrare în clasă.
Se pune apă
caldă în găleată
şi detergent
pentru pardoseli
conform
instrucţiunilor
de utilizare, se
udă şi se stoarce
mopul, se şterge
pardoseala pe
toată suprafaţa
acesteia spălând
şi storcând
frecvent mopul.
La final se
aruncă apa, se
spală găleata şi
se spală mopul.
6.
Dezinfecţ
ie
pardoseli
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Halat,
mască
şi
mănu
şi
pentr
u
perso
nal
1
lavetă
supraf
eţe
soluţi
e
dezinf
ecţie
supraf
eţe

Se pune pe lavetă soluţie
pentru dezinfecţie supra
şi se dezinfectează prin
ştergere un pupitru (exte
şi interior).
Se repetă operaţiunea pe
fiecare pupitru.
Se efectuează operaţiun
pentru catedră,
întrerupătoare de lumină
pervaze şi mânere uşă de
intrare în clasă.

Halat,
mască
şi
mănu
şi
pentr

Se pune apă caldă în găle
şi soluţie de dezinfecţie
pentru pardoseli conform
instrucţiunilor de utilizar
udă şi se stoarce mopul,
şterge pardoseala pe toa

u
perso
nal
Găleat
ă,
mop
Apă
caldă
Soluţi
e
dezinf
ecţie
pardo
seli

suprafaţa acesteia spălân
storcând frecvent mopul
La final se aruncă apa, se
spală găleata şi se spală
mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele
antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile rabatate
* Toate sălile vor fi enumerate în tabel în ordinea în care sunt localizate în clădire, începând de la
ultimul nivel/etaj al clădirii până la cel mai jos (subsol, demisol, parter etc.). Pentru fiecare nivel vor fi
incluse holuri, grupuri sanitare, terase, alte spaţii existente (oficii etc., precum şi lifturi acolo unde
există). Pentru fiecare sală vor fi incluse şi geamurile şi uşile.
NB. Planul este completat pentru exemplu. Fiecare unitate de învăţământ va completa cu datele
proprii.
ANEXA nr. 2: GHID privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ
superior în perioada pandemiei de COVID-19
Preambul
Credem în educaţie! Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la
educaţie este esenţial. De aceea, ne dorim reîntoarcerea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţile
didactice şi de cercetare ce presupun prezenţa fizică a acestora, cu măsuri stricte de protecţie
împotriva infectării cu SARS-CoV-2. COVID-19 este o boală contagioasă şi nicio activitate în comunitate
nu este absolvită de riscuri.
Acest ghid a fost conceput pentru a oferi recomandări care pot fi implementate în vederea funcţionării
în condiţii de siguranţă a instituţiilor de învăţământ superior în contextul prevenirii, depistării din timp
şi al controlului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauţie pentru a preveni şi diminua răspândirea
potenţială a infectării cu SARS-CoV-2 în instituţiile de învăţământ superior. Se va acorda atenţie
deosebită evitării situaţiilor de stigmatizare a studenţilor/cursanţilor şi a personalului potenţial expuşi
la virus. Precizăm că implementarea măsurilor recomandate în acest ghid nu elimină riscurile de
transmitere a virusului SARS-CoV-2, ci doar contribuie la diminuarea acestora.
Purtarea obligatorie a măştii pentru studenţi/cursanţi, precum şi pentru întregul personal al instituţiei
de învăţământ superior, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul pauzelor (în spaţiu închis), igiena
riguroasă a mâinilor, realizarea curăţeniei şi a dezinfecţiei în instituţiile de învăţământ superior,
separarea şi limitarea contactului între studenţii/cursanţii din formaţii de studiu diferite,
neparticiparea la activităţile didactice a studenţilor/cursanţilor, a cadrelor didactice şi a altor categorii
de personal ce prezintă febră sau simptome caracteristice infectării cu SARS-CoV-2 sunt măsuri
esenţiale de prevenţie.
Reluarea activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor necesită o largă asumare în societate, în contextul importanţei accesului
echitabil la educaţie, şi, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi,
precum şi de respectarea tuturor normelor prevăzute în acest ghid, scopul fiind acela de a diminua
riscul de infectare.
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I.Principii generale
Măsurile esenţiale includ:
- Igienă riguroasă a mâinilor;
- Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în instituţia de învăţământ superior;
- Purtarea măştii de protecţie atât de către studenţi/cursanţi, cât şi de către întreg personalul instituţiei
de învăţământ superior, pe toată perioada în care se află în interiorul instituţiei;
- Limitarea contactului dintre studenţii/cursanţii din formaţii de studiu diferite. Evitarea schimbării sălii
unde se desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare de către studenţii/cursanţii aceleiaşi formaţii de
studiu pe parcursul unei zile (în măsura posibilului impus de specificul activităţii);
- Asigurarea unei distanţări fizice între studenţi/cursanţi şi între aceştia şi cadrul didactic de minimum
1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este
posibilă;
- În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare student/cursant îşi va păstra acelaşi loc pe tot parcursul
prezenţei în sală;
- Informarea permanentă a personalului şi studenţilor/cursanţilor cu privire la măsurile de protecţie
împotriva infectării cu SARS-CoV-2;
- Necesitatea izolării la domiciliu a studenţilor/cursanţilor, respectiv a cadrelor didactice, în cazul
apariţiei febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea
gustului şi a mirosului) la student/cursant, respectiv cadru didactic sau la un membru al familiei,
respectiv la un coleg din cadrul formaţiei de studiu sau cadru didactic/membru al personalului cu care
acesta a interacţionat fizic;
- Instituţiile de învăţământ superior vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid şi vor adopta
norme specifice.
Scenarii aplicabile în funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi de
specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte:
Scenariul 1
Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor
studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de
desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de
protecţie
Scenariul 2
Cursuri derulate online, seminarii organizate parţial online, practică, lucrări
practice, laboratoare şi proiecte organizate cu prezenţă fizică, cu respectarea
tuturor normelor de protecţie
Scenariul 3
Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice online
Alegerea scenariului pentru începerea anului universitar
Instituţiile de învăţământ superior informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la data
începerii anului universitar. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti (DSP)
informează cu o săptămână înainte de începerea anului universitar conducerea instituţiilor de
învăţământ superior cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi în care
funcţionează o instituţie de învăţământ superior.
În baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului
didactic, instituţia de învăţământ superior decide scenariul de funcţionare propriu, în concordanţă cu:
- situaţia epidemiologică cu o săptămână înainte de data începerii anului universitar;
- specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior.
Criteriul epidemiologic în baza căruia instituţiile de învăţământ superior vor urma unul dintre cele 3
(trei) scenarii este rata incidenţei cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile, raportat
la 1.000 de locuitori).
În fundamentarea deciziei, instituţia de învăţământ superior va utiliza următorul raţionament:
1.Dacă rata incidenţei cumulate este sub 1/1.000 locuitori - se va putea opta la nivelul instituţiei de
învăţământ superior între scenariul 1 (unu), scenariul 2 (doi) sau scenariul 3 (trei), în funcţie de
specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte;
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2.Dacă rata incidenţei cumulate este între 1-3/1.000 locuitori - instituţia de învăţământ superior, în
funcţie de specificul său, va putea opta pentru aplicarea scenariului 2 (doi) sau al scenariului 3 (trei);
3.La o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă de 3/1.000 locuitori, CJSU/CMBSU va realiza o
analiză a situaţiei epidemiologice din localitate. În funcţie de existenţa transmiterii comunitare în
localitate şi de numărul de focare existente în unităţile de învăţământ, respectiv în instituţiile de
învăţământ superior din localitate, precum şi de alte criterii de risc, CJSU/CMBSU va transmite
Ministerului Educaţiei şi Cercetării recomandarea ca instituţia de învăţământ superior să suspende
activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în
instituţia de învăţământ (scenariul 3), acestea urmând a se desfăşura online/prin intermediul
tehnologiei şi al internetului, respectiv a fi reprogramate, în cazul celor care nu se pot desfăşura astfel.
4.În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul instituţiei de învăţământ
superior se vor aplica criteriile de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se
impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior din prezentul
document, activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor de la respectiva formaţie de studiu/din clădirea respectivă/din facultate/din
campusul universitar sau de la nivelul întregii instituţii de învăţământ superior putând fi suspendate
pentru 14 zile, acestea urmând a se desfăşura online, respectiv a fi reprogramate, în cazul celor care
nu se pot desfăşura astfel.
Actualizarea deciziilor privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului universitar se va realiza
săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
1.Responsabilităţi:
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate şi instituţiile din
subordine, stabilesc principiile, elaborează ghidurile, planurile şi măsurile care vor fi implementate;
- DSP supraveghează implementarea şi aplicarea lor corectă şi intervin ori de câte ori există cazuri de
infecţie în instituţia de învăţământ superior şi calculează săptămânal rata infectării la 14 zile pentru
fiecare localitate în parte, punând rezultatele la dispoziţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a
universităţilor;
- Fiecare instituţie de învăţământ superior elaborează un plan de măsuri pentru implementarea
normelor din prezentul document.
II.Pregătirea instituţiilor de învăţământ superior pentru deschiderea noului an universitar
a)Evaluarea infrastructurii. Fiecare instituţie de învăţământ superior va identifica spaţiile de care
dispune şi care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţii pentru izolarea temporară a
cazurilor suspecte. Pot fi identificate, la nevoie, spaţii suplimentare, necesare desfăşurării activităţilor
didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de
învăţământ;
Organizarea spaţiilor în care se desfăşoară activităţile didactice, cu o dispunere a locurilor ocupate (în
măsura posibilului), astfel încât să se asigure distanţarea fizică de 1 metru între studenţi/cursanţi,
precum şi între aceştia şi cadrul didactic sau dotarea cu separator în situaţia în care distanţarea fizică
nu poate fi asigurată;
b)Stabilirea circuitelor funcţionale;
c)Organizarea spaţiilor de recreere;
d)Evaluarea necesarului de resurse umane;
e)Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
f)Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru studenţi/cursanţi şi
personal;
g)Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri.
III.Măsuri de protecţie în instituţiile de învăţământ superior, în contextul epidemiologic al infectării
cu SARS-CoV-2
1.Asigurarea coordonării activităţilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2
Conducerea instituţiei de învăţământ superior va desemna un responsabil, dintre angajaţii instituţiei
de învăţământ superior, care va coordona activităţile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul
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instituţiei. Acesta va fi în legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii direcţiilor de
sănătate publică, ai autorităţilor publice locale şi ai CJSU, respectiv CMBSU. De asemenea, la nivelul
fiecărei facultăţi va fi desemnată o persoană responsabilă pentru coordonarea activităţilor de
prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.
2.Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice
a)Organizarea circuitelor în interiorul instituţiei de învăţământ superior prin demarcare cu benzi
vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul instituţiei de învăţământ
superior şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între studenţi/cursanţi. Vor
fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între
studenţi/cursanţi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică.
La intrarea în instituţia de învăţământ superior şi pe coridoare, la intrarea în fiecare sală vor fi aşezate
dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia
frecventă. La intrarea în instituţia de învăţământ superior şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor
fi afişate materiale de informare privind măsurile de igienă/protecţie.
Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu
nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, uşile de
incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice vor
fi menţinute deschise până la sosirea tuturor studenţilor/cursanţilor.
b)Organizarea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice
- Sala în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ va fi amenajată astfel încât să fie asigurată
distanţarea fizică între studenţi/cursanţi, ceea ce implică următoarele:
-- Eliminarea mobilierului care nu este necesar si/sau dispunerea mobilierului astfel încât să fie
obţinută distanţarea de minimum 1 metru între studenţi/cursanţi sau montarea de separatoare
transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă;
-- Stabilirea modului de aşezare în săli în funcţie de configuraţia fiecărei săli şi de numărul de
studenţi/cursanţi dintr-o formaţie de studiu;
-- Amplasarea se va face astfel încât studenţii/cursanţii să nu stea faţă în faţă;
- Va fi păstrată componenţa formaţiunilor de studiu. Studentul/Cursantul va putea schimba formaţia
de studiu în perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între studenţii/cursanţii din
formaţiunile de studiu diferite va fi evitat;
- Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în sala în care se desfăşoară activităţi didactice sau de
cercetare pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de
învăţământ;
- Întâlnirile dintre studenţi vor fi limitate în perimetrul sălii, spre exemplu, prin stabilirea unui sens de
circulaţie în interiorul sălii, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
- Va fi asigurată aerisirea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice înainte de sosirea
studenţilor/cursanţilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul
pauzelor dintre activităţile didactice, minimum 10 (zece) minute, la începutul şi la finalul zilei;
- Studenţii/Cursanţii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul
activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în
instituţia de învăţământ, cât şi în timpul pauzelor, precum şi în toată perioada în care se află în
interiorul clădirii instituţiei de învăţământ superior.
- Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor
uzate. Se recomandă coşurile de gunoi cu capac şi pedală, prevăzute cu sac în interior.
c)Organizarea grupurilor sanitare
- Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor, încât să fie limitat numărul de persoane
prezente în grupurile sanitare şi în spaţiile comune, cu scopul respectării distanţării fizice;
- În vederea gestionării fluxului de persoane care utilizează toaletele se va menţiona prin intermediul
unui afiş postat la intrarea în aceste spaţii numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan;
- Se va solicita imperativ respectarea normelor de igienă;
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- Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit studenţilor/cursanţilor şi personalului săşi spele sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosinţă. Sunt
interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil;
- Se va verifica şi se va face completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul zilei, a
consumabilelor în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică
folosinţă etc.);
- Se vor verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod
frecvent (conform planului de curăţenie şi dezinfecţie);
- Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.
d)Organizarea sediului secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului:
- Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii:
-- la intrarea în sediul secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului;
-- la preluarea documentelor sau a altor materiale utilizate în comun;
- Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane;
- Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauţie din perspectiva respectării normelor de
igienă.
e)Organizarea curţilor interioare/spaţiilor exterioare clădirilor care aparţin instituţiilor de învăţământ
superior:
- Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul), astfel încât să se asigure distanţarea fizică;
- Curţile interioare/Spaţiile exterioare clădirilor care aparţin instituţiilor de învăţământ superior, acolo
unde se adună de regulă persoane din cadrul comunităţii, vor fi măturate şi spălate periodic cu jeturi
de apă dimineaţa, înaintea începerii activităţilor didactice.
3.Organizarea accesului în instituţia de învăţământ superior
- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ superior de către
persoane desemnate de conducerea instituţiei;
- Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare, folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe
sol, dispozitive de distanţare, bariere etc.);
- Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite, în funcţie de zone sau de clădiri (etaj,
aripă etc.);
- Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de studenţi/cursanţi. În
cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în
instituţia de învăţământ este esenţială;
- Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.);
- Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute deschise în
timpul primirii studenţilor/cursanţilor, pentru a limita punctele de contact.
- Va fi asigurată comunicarea cu studenţii/cursanţii, în vederea respectării intervalelor de sosire, cu
scopul de a evita aglomerarea la intrare;
- După dezinfecţia mâinilor, studenţii/cursanţii vor merge direct în sălile în care sunt programate
activităţile didactice şi de cercetare;
4.Stabilirea programului orar de desfăşurare a activităţilor didactice
a)Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale
orare diferite, desfăşurarea activităţilor didactice modular, astfel încât să se evite aglomerările la
intrare şi la ieşire în pauze.
b)Acţiuni de prevenţie în timpul pauzelor:
- Intervalele aferente pauzelor dintre activităţile didactice vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru
fiecare formaţie de studiu în parte, acolo unde este posibil;
- Va fi evitată crearea de grupuri de studenţi/cursanţi din formaţii de studiu diferite;
- Studenţii/Cursanţii vor asigura pe toată durata pauzelor păstrarea distanţării fizice;
- Studenţii/Cursanţii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiectele
de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris).
c)Organizarea activităţilor sportive:
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- Se recomandă desfăşurarea activităţilor sportive în spaţii deschise sau, în cazul în care acest lucru nu
este posibil, după un program stabilit şi monitorizat de către cadrul didactic;
- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi studenţii/cursanţii (sau
manevrarea va fi efectuată doar de cadrul didactic); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o
dezinfectare adaptată;
- Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu
presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie
în care purtarea măştii nu este indicată;
- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, studenţii/cursanţii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul
activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;
- La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi studenţii/cursanţii trebuie să efectueze igiena
mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;
- Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii speciale şi aerisirea sălii de sport după fiecare activitate
didactică cu o formaţie de studiu.
d)Organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate
- Desfăşurarea practicii de specialitate la sediul/punctul de lucru al persoanei juridice se organizează
conform reglementărilor specifice, iar desfăşurarea practicii pedagogice se organizează conform
reglementărilor specifice din învăţământ;
- Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi studenţi/cursanţi, vor fi
prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;
- Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale;
- Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;
- Atunci când grupe diferite de studenţi/cursanţi se succedă în laboratoare/spaţii de desfăşurare a
practicii de specialitate, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a
materialelor cu care studenţii/cursanţii intră în contact, după fiecare formaţie de studii;
- Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;
- La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele
şi echipamentele de lucru utilizate de studenţi/cursanţi.
5.Măsuri de protecţie la nivel individual
Mesaje importante:
- Spălaţi-vă des pe mâini!
- Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!
- Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!
- Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!
- Nu vă strângeţi în braţe!
- Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!
- Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul instituţiei de învăţământ superior!
a)Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi studenţii/cursanţii, cadrele didactice şi celelalte categorii de
personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
- imediat după intrarea în instituţia de învăţământ superior şi înainte de a intra în sala în care se
desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ;
- înainte şi după masă;
- înainte şi după utilizarea toaletei;
- după tuse sau strănut;
- ori de câte ori este necesar.
b)Purtarea măştii de protecţie
- Este obligatorie purtarea de către toţi studenţii/cursanţii şi de către întreg personalul instituţiei de
învăţământ superior a măştii de protecţie în sălile în care se desfăşoară activităţi didactice pentru
realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ
superior, în spaţiile secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/altor compartimente
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funcţionale din cadrul instituţiei de învăţământ superior, în timpul deplasării în instituţia de învăţământ
superior şi în timpul pauzelor dintre activităţile didactice (atunci când se află în interior);
- Atunci când nu este asigurată distanţa de minimum 1 metru între studenţi/cursanţi este obligatorie
purtarea de către toţi studenţii/cursanţii a măştii de protecţie în timpul pauzelor în aer liber, precum
şi în spaţiile aglomerate;
- Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis!
6.Măsuri igienico-sanitare în instituţia de învăţământ superior
Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor reprezintă componente esenţiale în lupta
împotriva răspândirii virusului. Fiecare instituţie de învăţământ superior are obligaţia de a adopta şi
implementa normele din prezentul document.
Planul de curăţenie şi dezinfecţie a sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea
cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, a sălilor
aferente secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/compartimentelor funcţionale din
cadrul instituţiei de învăţământ superior, a spaţiilor comune (holuri, săli de sport etc.), precum şi de
aerisire a sălilor trebuie să conţină:
- operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deşeurilor, măturarea
pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfectarea pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea atât a suprafeţelor
de scris ale meselor, cât şi a spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor, a separatoarelor
transparente (dacă este cazul), ştergerea şi dezinfectarea pervazurilor, dezinfectarea clanţelor,
mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.);
- materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (de exemplu, produse de curăţenie, produse
biocide destinate suprafeţelor etc.);
- tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune;
- frecvenţa curăţeniei şi a dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de aerisire a spaţiului:
-- în sălile în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică
a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, imediat după ieşirea din sală a
studenţilor/cursanţilor la finalul orelor formaţiei de studiu din ziua respectivă sau după fiecare utilizare
de către formaţii de studiu diferite;
-- în sălile aferente secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/compartimentelor
funcţionale din cadrul instituţiei de învăţământ superior, imediat după ieşirea cadrelor
didactice/celorlalte categorii de personal la finalul orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare
de către un grup diferit de cadre didactice/personal;
-- pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei şi ori de câte ori este necesar;
- cine va face curăţenia şi cine va supraveghea efectuarea conformă a curăţeniei, modalitatea de afişare
a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a efectuat, ora şi cine a controlat);
- frecvenţa şi durata de aerisire a sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea
cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, a
secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/compartimentelor funcţionale din cadrul
instituţiei de învăţământ superior şi a altor încăperi (de exemplu, după curăţenie şi dezinfecţie,
minimum 10 minute), precum şi asigurarea aerisirii în timpul activităţilor didactice, cu ferestrele
deschise;
- în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat la loc vizibil graficul de curăţenie şi dezinfecţie,
care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul şi un loc pentru
semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică.
Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.
Se iau în considerare tipul de suprafaţă şi cât de des este atinsă suprafaţa. Se prioritizează dezinfecţia
suprafeţelor atinse frecvent, precum:
- clanţe, încuietori, butoane şi mânere ale uşilor;
- treptele scărilor;
- băncile, catedrele şi scaunele din săli;
- separatoarele montate pe bănci;
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- mesele şi scaunele din sălile de cantină;
- blaturi;
- balustrade;
- întrerupătoare de lumină;
- mânerele echipamentelor şi ale aparatelor (precum cele sportive);
- butoanele ascensoarelor şi ale automatelor pentru produse;
- obiecte didactice comune;
- calculator, tastatură, mouse, laptop şi tablete partajate între persoane;
Notă: Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie din plastic, care se îndepărtează după fiecare
utilizator.
Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanţilor pe suprafeţe care nu sunt atinse frecvent sau
cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite).
Se au în vedere resursele şi echipamentele necesare.
Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curăţare şi dezinfecţie şi a
echipamentelor de protecţie personală (PPE), adecvate pentru utilizarea acestora.
Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie, mănuşi, iar după
îndepărtarea mănuşilor şi a măştii se spală mâinile.
Aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie
Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie.
Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune virulicidă).
Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în ambalaje
originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informaţii de siguranţă şi
instrucţiuni de aplicare.
Dacă produsul concentrat se diluează conform indicaţiilor producătorului, soluţia de lucru poate fi
utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentraţia, data şi ora
preparării.
Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate, în care nu au acces
studenţii/cursanţii.
În timpul utilizării produsului sunt obligatorii purtarea măştii şi a mănuşilor şi asigurarea ventilaţiei
adecvate. Se recomandă protecţia ochilor şi accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor,
în cazul accidentelor.
7.Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru studenţi/cursanţi privind
măsurile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2
a)Personalul din cadrul cabinetului medical sau, în absenţa acestuia, personalul desemnat de către
instituţia de învăţământ superior va efectua instruirea personalului instituţiei de învăţământ superior
pentru a observa starea de sănătate a studenţilor/cursanţilor, precum şi pentru implementarea
normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia
SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea
simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor şi măsurile necesare de
distanţare fizică.
Cadrele didactice au obligaţia să anunţe personalul din cadrul cabinetului medical (acolo unde există)
sau responsabilul desemnat de către conducerea instituţiei de învăţământ superior în cazul în care
studenţii/cursanţii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu,
tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, mialgii, stare
generală modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de
izolare.
b)Instruiri periodice ale studenţilor/cursanţilor: în prima zi a anului universitar şi cel puţin o dată pe
săptămână studenţii/cursanţii vor fi instruiţi de către personalul desemnat/cadrele didactice în
vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infectării cu SARS-CoV-2;
Tipuri de mesaje:
- Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde, cu apă şi săpun;
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- Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;
- Purtaţi corect masca de protecţie.
AŞA DA:
-- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască;
-- Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri;
-- Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare;
-- Ai grijă ca partea colorată a măştii să fie spre exterior;
-- Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului;
-- Acoperă nasul, gura şi bărbia;
-- Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe laterale;
-- Evită să atingi masca;
-- Scoate masca apucând-o de barete;
-- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi;
-- După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac;
-- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca.
AŞA NU:
-- Nu folosi o mască ruptă sau umedă;
-- Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie;
-- Nu purta o mască prea largă;
-- Nu atinge partea din faţă a măştii;
-- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii;
-- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane;
-- Nu refolosi masca;
-- Nu schimba masca cu altă persoană;
- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate.
- Acoperiţi-vă gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se
întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată.
- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent, folosind şerveţele/lavete/produse
biocide.
- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome, precum: febră, tuse sau dificultăţi la
respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală.
- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji.
În instituţia de învăţământ superior (în săli, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri
vizibile, postere cu informaţii în acest sens.
c)Comunicarea de instrucţiuni:
Studentul are obligaţia de a anunţa instituţia de învăţământ superior cu privire la absenţa sa, în
următoarele situaţii:
- prezintă simptome specifice;
- a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
- este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.
8.Măsuri pentru studenţi/cursanţi, cadre didactice şi alte categorii de personal din instituţiile de
învăţământ superior, aflaţi în grupele de vârstă în risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi:
- Personalul cu risc de îmbolnăvire (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli
cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în instituţia de învăţământ superior cu avizul
medicului de medicina muncii;
- Studenţii/Cursanţii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe,
obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de
metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv) vor reveni la activităţile didactice pentru realizarea
cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior cu
avizul şi recomandările specifice ale medicului curant. Pentru aceştia, reprezentanţii instituţiilor de
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învăţământ superior vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional
online/prin intermediul tehnologiei şi al internetului sau în condiţii de siguranţă sporite.
- Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă, recomandate tuturor studenţilor/cursanţilor,
trebuie monitorizate cu mai multă atenţie în cazul studenţilor/cursanţilor cu boli cronice;
- Studenţii/Cursanţii cu boli cronice care au rezerve cu privire la reluarea activităţilor didactice pentru
realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ
superior vor putea fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa
măsurilor suplimentare necesare pentru a se simţi în siguranţă;
- Studenţii/Cursanţii care locuiesc la acelaşi domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu
risc se pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care,
după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de
contaminare cu SARS-CoV-2 pe care studentul/cursantul îl poate transmite şi celor de acasă, se poate
recomanda de către medicul curant ca acel student/cursant, pentru o perioadă determinată, să nu se
prezinte fizic la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior. Pentru cei care nu pot reveni la activităţile
didactice, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior vor căuta să identifice soluţii pentru
asigurarea procesului educaţional on-line;
- Studenţii/Cursanţii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea
informaţiilor şi învăţarea regulilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.
IV.Protocoale
1.Protocol pentru cantine
- Se recomandă, acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, eventual pe bază de precomandă;
- În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente
meselor şi a accesului se va realiza astfel încât să se evite aglomerările de persoane;
- Respectarea măsurilor de distanţare fizică se aplică în orice context şi în orice spaţiu, atât la masă, cât
şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea produselor alimentare etc.;
- Gestionarea echipamentelor şi obiectelor specifice (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi
adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosinţă;
- Înainte şi după fiecare masă studenţilor/cursanţilor li se va recomanda spălarea mâinilor şi
respectarea normelor de igienă;
- Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenţii se vor aşeza la masă;
- Sala de mese va fi aerisită înainte şi după masă;
- Se va realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform planului de curăţenie şi
dezinfecţie.
2.Protocol pentru cămine
- Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia corespunzătoare a tuturor
spaţiilor comune şi de cazare;
- Vor fi efectuate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective/comune;
- Măsuri de protecţie:
-- Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, în funcţie de numărul de studenţi cazaţi;
-- Camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de studenţi, cu respectarea distanţării fizice de
cel puţin 1 m între paturi;
-- Vor fi atribuite camere în regim de locuire de 2 (doi) studenţi per cameră sau, dacă acest lucru nu
este posibil, din pricina numărului mare de solicitări de cazare din partea studenţilor, camerele vor fi
ocupate de studenţi din aceeaşi formaţie de studiu, pentru a limita contactul studenţilor din formaţii
de studiu diferite, cu respectarea prevederilor art. 55 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr.
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
-- Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid; dacă este
cazul, vor fi furnizate studenţilor cazaţi în cămin soluţii lichide pe bază de alcool în cantităţi suficiente;
-- Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi se vor evita aglomerările;
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-- Purtarea măştii este obligatorie în spaţiile comune;
-- Studenţii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală;
-- Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat;
-- Se va evita utilizarea de covoare/mochete;
-- Studenţii care sunt cazaţi în cămin au obligaţia să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească
în mod regulat camerele;
-- Se va recomanda accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate
utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectarea adaptată specificului fiecărui spaţiu;
-- Li se va recomanda studenţilor să evite, pe cât posibil, spaţiile comune, iar activităţile să se
desfăşoare în camera proprie;
-- Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de
funcţionare a căminului în perioada respectivă;
-- În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2, se va pune în aplicare protocolul
de izolare şi se va anunţa DSP sau se va apela serviciul de urgenţă 112.
3.Protocol pentru transport
Pe parcursul transportului la şi de la instituţia de învăţământ superior, studenţii vor respecta măsurile
generale de conduită, prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special:
asigurarea distanţei fizice de minimum 1 m, purtarea măştii. În cazul în care transportul studenţilor se
efectuează cu un autovehicul pus la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, conducătorul auto
şi personalul de însoţire vor respecta măsurile generale de protecţie. Autovehiculul va fi aerisit şi
dezinfectat corespunzător după fiecare cursă.
4.Protocol de triaj
a)Triajul epidemiologic al studenţilor/cursanţilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare,
respectiv Ordinul ministrului sănătăţii nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor
şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
b)Triajul zilnic:
Este important ca:
-- studenţii/cursanţii să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce persoanele cu simptome nu trebuie să
participe la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior;
-- întreaga comunitate academică să colaboreze în observarea studenţilor/cursanţilor, cadrelor
didactice şi altor categorii de personal pentru a diminua riscurile de infectare.
Triajul zilnic se efectuează de către studenţi/cursanţi acasă prin măsurarea temperaturii corporale şi
aprecierea propriei stări de sănătate, în urma căreia fiecare decide cu privire la propria participare la
activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în
instituţiile de învăţământ superior.
Nu se vor prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior în ziua respectivă:
-- cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2
(tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;
-- cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
-- cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada
de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
Studenţii/Cursanţii se pot prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa
fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior în ziua respectivă:
-- când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus;
-- dacă sunt în posesia unui rezultat negativ al testului COVID-19 în cazul în care unul dintre membrii
familiei/apropiaţi prezintă simptome de infecţie a tractului respirator;
-- cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie
nazală clară, ochi curgători/prurit).
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În cazul în care studenţii/cursanţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru realizarea cărora se
impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior o stare febrilă
sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare.
Revenirea în colectivitate a studenţilor/cursanţilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat
de la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor
în instituţiile de învăţământ superior se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să
precizeze diagnosticul şi pe care studentul/cursantul o va preda secretariatului la prima activitate
didactică. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical sau la nivelul persoanei
desemnate de conducerea instituţiei de învăţământ superior.
Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei
afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie, diaree,
vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată pe responsabilul
desemnat de conducerea instituţiei de învăţământ superior.
5.Protocol de izolare a studenţilor/cursanţilor bolnavi
Se aplică în cazul în care studenţii/cursanţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru realizarea
cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior, a
prezenţei în cămine, febră şi/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în
respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală
modificată).
- Izolarea imediată a studentului/cursantului. Studentul/Cursantul va purta mască, va fi separat de
restul formaţiei de studiu din care face parte/colegilor de cameră şi va fi supravegheat până când va fi
preluat şi va părăsi instituţia de învăţământ superior însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi
respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;
- Dacă în perioada izolării studentul/cursantul care prezintă simptome 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 studentul/cursantul 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 studentul/cursantul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte mască
şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;
- Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant special, după ce studentul/cursantul a plecat, pentru a
reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;
- Studentul/Cursantul va reveni la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa
fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, respectiv în cămin, cu adeverinţă
medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.
6.Criterii de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, în cazul confirmării unui caz/mai multor
cazuri de COVID-19
- Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze instituţia de învăţământ superior despre fiecare
caz confirmat pozitiv la studenţi/cursanţi, cadre didactice sau alte categorii de personal;
- În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o instituţie de învăţământ superior,
situaţia va fi analizată de DSP împreună cu conducerea instituţiei;
- Decizia de suspendare a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior se stabileşte, potrivit art. 7 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020, prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor
stabilite prin ordonanţă şi ordinul din care face parte prezenta anexă şi a reglementărilor generale şi
sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică, în următoarele circumstanţe:
a)La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 în una dintre formaţiile de studiu din
instituţia de învăţământ superior care au desfăşurat activităţile didactice cu prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor se suspendă pentru o perioadă de 14 zile activităţile didactice care presupun
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prezenţa fizică, la nivelul formaţiei de studiu respective şi al tuturor celorlalte structuri din care aceasta
face parte, dacă au existat activităţi didactice comune, precum şi al tuturor formaţiilor de studiu la care
au susţinut activităţi cadrele didactice care au interacţionat cu studentul depistat pozitiv. În situaţia în
care într-o sală îşi desfăşoară activităţile didactice 2 (două) sau mai multe formaţii de studiu, se vor
suspenda activităţile didactice care presupun prezenţa fizică doar pentru formaţia de studiu în care a
fost confirmat cazul COVID-19, se vor face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca
studenţii/cursanţii din ciclul următor să îşi desfăşoare normal activităţile;
b)La apariţia a 3 (trei) cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19, în formaţii de studiu diferite ale
aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, se suspendă activităţile didactice pentru realizarea cărora
se impune prezenţa fizică la nivelul întregii instituţii, pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a
ultimului caz;
c)În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au
obligaţia de a anunţa conducerea instituţiei de învăţământ superior care va informa DSP despre
eveniment. DSP va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în instituţia de învăţământ
superior împreună cu conducerea instituţiei, astfel:
-- Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor numai la o singură formaţie de studiu şi nu a venit în contact cu alte cadre
didactice din instituţia de învăţământ superior, se vor suspenda activităţile didactice pentru realizarea
cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior de la
formaţia de studiu respectivă;
-- Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor numai la o singură formaţie de studiu şi a venit în contact cu alte cadre didactice
din instituţia de învăţământ superior, se vor suspenda activităţile didactice pentru realizarea cărora se
impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior de la formaţia de
studiu respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact;
-- Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor la mai multe formaţii de studiu şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice
din instituţia de învăţământ superior sau numărul cadrelor didactice a fost mic, se vor suspenda
activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în
instituţia de învăţământ superior la formaţiile de studiu cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie
de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact;
-- Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a
studenţilor/cursanţilor la mai multe formaţii de studiu şi a venit în contact cu un număr mare de cadre
didactice din instituţia de învăţământ superior, se vor suspenda activităţile didactice pentru realizarea
cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior ale
întregii instituţii de învăţământ superior.
- Personalul care efectuează curăţenia în şcoală şi cel care este responsabil de paza instituţiilor de
învăţământ superior, în condiţiile în care nu au intrat în contact cu cazul confirmat cu COVID-19, îşi vor
desfăşura activitatea în continuare;
- În perioada de suspendare parţială sau totală a activităţilor didactice pentru realizarea cărora se
impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, conducerea
instituţiei va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
-- curăţenia şi aerisirea sălilor;
-- dezinfecţia spaţiilor instituţiei de învăţământ superior (săli, holuri, toalete);
-- DSP va informa conducerea instituţiei care sunt toţi contacţii direcţi ai cazurilor confirmate în
vederea aplicării măsurilor de carantină/izolare;
- Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile
de învăţământ, în condiţii de siguranţă sanitară, se dispune prin hotărâre a senatului universitar, după
obţinerea avizului DSP, care certifică îndeplinirea condiţiilor de siguranţă epidemiologică pentru
reluarea activităţii;
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- În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel judeţean, DSP poate recomanda instituţiei de învăţământ
superior prelungirea perioadei de suspendare temporară parţială/totală a activităţilor didactice care
presupun prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ
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