Procedura pentru triaj
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.
- 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;
-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
educational la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite.
-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 SARS-CoV-2 pe care copilul îl
poate adduce 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.
-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 elevului la cursuri.
Nu se vor prezenta la cursuri 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 infecto-contagioase;
- 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);
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.
- Personalul medical care va efectua triajul epidemiologic dupa fiecare
vacanta,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. 653/2001privind asistenţa medicală a
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Triajul se va efectua in ,,clasa din gradina”, fiecare clasa/grupa fiind programata in
prealabil.
Fiecare clasa/grupa va fi insotita de cadrul didactic si se va deplasa pe traseul bine
stabilit prin circuitele functionale de catre conducerea unitatii scolare, pastrand
distantarea necesara.
Asistenta medicala va observa starea de igiena individuala a elevilor, existenta
pediculozei, scabiei sau alte semne si simptome de boli infectioase.
In cazul depistarii simptomelor de boala infectioasa, elevul va fi izolat si se vor
contacta parintii pentru a lua copilul si a-l duce la medicul de familie/ medicul
specialist.Revenirea elevului in unitatea scolara se face numai dupa vindecare,
prezentand o adeverinta cu diagnosticul.
In cazul depistarii pediculozei la un elev, acesta va fi izolat, vor fi contactati parintii
si de asemenea, elevul va primi o instiintare scrisa pe care va trebui sa o inmaneze
parintilor. Parintele este rugat ca pana in acea zi la ora 20.00 sa sune asistenta scolara
pentru confirmare de luare la cunostinta,detalii, modalitati de rezolvare a problemei.
Elevul va reveni in unitatea scolara doar cu adeverinta medicala de la medicul de
familie, eliberata in urma controlului, pe care va fi specificat conform legislatiei in
vigoare ,,Nu este purtator de pediculoza”si se va prezenta inainte de prima ora la
cabinetul medical pentru recontrol pediculoza.
Actele necesare la inscrierea in unitatea scolara sunt urmatoarele( doar pentru
copiii nou-înscrisi):
-adeverinta de inscriere in colectivitate eliberata de medicul de familie sau de
medicul colectivitatii din care provine copilul
-dovada de (re)vaccinare
-fisa medicala de la unitatea frecventata anterior in cazul copiilor care au frecventat o
unitate cu cabinet medical propriu.
Elevii care au probleme de sanatate si nu pot participa la orele de sport, vor aduce
scutire medicala de la medicul specialist.

Dupa trei zile consecutive de absente, la revenire in unitatea scoalara, elevii vor
prezenta o adeverinta medicala cu diagnosticul avut. De asemenea, 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.
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.
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