
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI                                    

Informare privind măsurile întreprinse și care vor fi aplicate în continuare pentru 

monitorizarea și raportarea stării de sănătate, prevenirea îmbolnăvirilor și gestionarea 

situațiilor speciale privind sănătatea și siguranța în mediul școlar a elevilor și a angajaților 

Școlii Gimnaziale Lețcani 

I. Măsuri organizatorice 

1. Desfășurarea, sub coordonarea nemijlocită a directorului, a ședințelor 

consiliului de administrație, ale  colectivelor didactice, a comisiei cu atribuții pe 

linie de SSM, SU și siguranța în mediul școlar, a compartimentului administrativ, 

a comisiei metodice a diriginților, a cadrelor medicale etc. și actualizarea 

atribuțiilor și responsabilităților ce revin acestor organisme și membrilor lor, în 

contextul actual, pe linia garantării dreptului la sănătate și siguranță în mediul 

școlar al elevilor/preșcolarilor și personalului unității cu personalitate juridică 

și al structurilor arondate Școlii Gimnaziale Lețcani 

2. Monitorizarea permanentă a modului în care sunt duse la îndeplinire măsurile 

stabilite și intervenția promptă pentru comunicarea și punerea în aplicare a 

dispozițiilor primite din partea autorităților și instituțiilor cu atribuții în 

domeniu  

II. Măsurile întreprinse și care vor fi aplicate în continuare pentru monitorizarea, 

raportarea și ameliorarea  stării de sănătate a elevilor  

1. Realizarea în fiecare zi, de către cadrele medicale, cu sprijinul cadrelor 

didactice, a triajului elevilor, raportarea cazurilor de gripă confirmate de către 

medic la ISJ Iași și la DSP,  conform procedurii stabilite; 

2. Urmărirea de către cadrele medicale, educatoare, învățători și diriginți a 

evoluției stării de sănătate a copiilor/elevilor bolnavi și motivarea absențelor, 

cu respectarea regulamentelor în vigoare; 

3. Colaborarea conducerii școlii, cadrelor didactice, a cadrelor medicale și a 

personalului didactic auxiliar cu părinții, cu medicii de familie, cu ISJ, cu DSP și 

cu celelalte instituții și autorități care au competențe și responsabilități pe linia 

evaluării stării de sănătate, asigurarea asistenței medicale și rezolvarea 

celorlalte probleme privind sănătatea și siguranța copiilor în mediul școlar, în 

vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a luării măsurilor ce 

se impun; 

III. Măsurile întreprinse și care vor fi aplicate în continuare pentru  prevenirea 

îmbolnăvirilor și gestionarea situațiilor speciale privind sănătatea și siguranța în 

mediul școlar a elevilor și a angajaților  



1. Achiziționarea, distribuirea și utilizarea de către personalul de îngrijire sau de 

către învățători, educatoare sau diriginți a următoarelor materiale 

dezinfectante sau de menținere a unei stări de igienă corespunzătoare: 

 Bionet A 15, Igienol, Clor ( pentru dezinfectarea băncilor, scaunelor, ușilor, 

pervazelor geamurilor, pardoselilor din sălile de clasa, cabinete si 

laboratoare respectiv holuri si casa scării); igienizarea s-a efectuat/ se 

efectuează/se va efectua zilnic, de către personalul de îngrijire al școlii;  

 Clorom tablete, gel Domestos, gel Duck 2 in 1, Clor, Tablete dezinfectante 

pentru pisoare  ( pentru dezinfectarea grupurilor sanitare ale elevilor, 

personalului angajat); igienizarea s-a efectuat/ se efectuează/se va efectua 

zilnic, de către personalul de îngrijire al școlii; 

 Alcool sanitar ( au fost distribuite fiecărei/fiecărui  

educatoare/învățător/prof diriginte cate 1 buc  ( 500 ml) pentru  fiecare 

clasa de elevi/grupă de preșcolari) 

 Hârtie igienica ( au fost distribuite fiecărui educator/învățător/prof 

diriginte pentru  fiecare clasa de elevi/grupă de preșcolari) 

  Săpun lichid, dozatoare pentru săpun lichid ( au fost montate in fiecare 

grup sanitar cate 2 buc); Zilnic se vor verifica dozatoarele și se vor completa 

cu săpun lichid; 

 Preșurile de la intrare au fost stropite cu dezinfectanți sau clor; igienizarea 

s-a efectuat/se efectuează/se va efectua zilnic( dimineața si după 

terminarea orelor)  de către personalul de îngrijire al școlii 

 Dezinfecția microbuzelor școlare 

 Respectarea normelor sanitare privind desfășurarea orelor de educație 

fizică și sport 

2. Conducerea școlii a revenit la nenumăratele solicitări adresate autorităților 

publice locale cerând să aloce fondurile și să se  achite de responsabilitățile pe 

care le au pe linia îndeplinirii condițiilor legale pentru actualizarea autorizațiilor 

sanitare de funcționare, pentru obținerea certificatelor SSM, a autorizațiilor de 

securitate la incendiu (la corpurile de clădiri care necesită acest act), pentru 

racordarea școlilor și grădinițelor la sistemul local de canalizare, pentru 

alimentarea cu apă și autorizarea cabinetului medical, pentru asigurarea 

condițiilor sanitare și de siguranță privind desfășurarea orelor de educație fizică 

etc. 

3. Izolarea din colectivitate sau/și internarea, prin decizia medicului care are 

competența de a dispune, a elevilor bolnavi și reintegrarea lor în colectivitate 

numai pe baza adeverinței medicale din care rezultă că aceștia nu mai prezintă 

pericolul de a transmite boala celorlalți elevi 

4. Aplicarea măsurii privind suspendarea cursurilor la nivelul formațiunilor de 

studiu în cazul în care există cel puțin trei elevi sau preșcolari confirmați ca fiind 



bolnavi de gripă și la nivelul unității dacă 20% dintre elevi sau preșcolari sunt în 

această situație; respectarea hotărârilor autorităților cu privire la suspendarea 

procesului de învățământ și continuarea activității de învățare la domiciliu   

5. Amânarea sau suspendarea acțiunilor culturale, sportive, turistice etc., a 

deplasărilor la competiții, festivaluri sau alte manifestări,  pentru a preveni  

aglomerațiile de persoane care ar putea favoriza transmiterea gripei, 

coronavirusului sau a altor boli transmisibile 

6. Organizarea de către educatoare, învățători, diriginți, profesorii de biologie etc, 

în colaborare cu medicul și asistenta de la cabinetul medical a unor activități 

educative prin care preșcolarii și elevii au fost și vor fi informați și obișnuiți cu 

respectarea  normelor de igienă personală și colectivă, inclusiv a celor 

transmise de către MEC, ISJ Iași, DSP Iași (prin adresa nr.1623/25.02.2020) 

7. Reluarea demersurilor pentru asigurarea respectării procedurilor privind 

accesul în incinta unităților de învățământ a persoanelor străine, a părinților, a 

elevilor și a personalului 

8. Condiționarea aprobării transferului unor elevi veniți din alte unități de 

învățământ, din țară sau din străinătate, de prezentarea adeverinței medicale 

din care rezultă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de normele sanitare 

pentru integrarea în colectivul școlii; monitorizarea situației medicale a elevilor 

ai căror părinți sau rude apropiate se întorc din zonele de risc din străinătate 

(stabilite de Ministerul Sănătății) și sesizarea, atunci când există informații 

certe, a medicilor sau instituțiilor medicale în legătură cu posibile încălcări ale 

obligațiilor stabilite de autoritățile competente, pentru asemenea cazuri.   

În calitate de director al Școlii Gimnaziale Lețcani solicit domnului primar și 

Consiliului Local al Comunei Lețcani, factorilor de conducere de la nivelul UPJ, 

coordonatorilor unităților fără personalitate juridică arondate, medicului și 

asistentului medical al școlii, organismelor reprezentative și/sau consultative, 

tuturor cadrelor didactice, elevilor și părinților să se achite de obligațiile ce le 

revin, să  respecte și să asigure aplicarea măsurilor igienico-sanitare, educative, 

preventive, de evaluare a stării de sănătate sau pe linia asistenței medicale ce 

țin de competența și de statutul specific fiecăruia, astfel încât, printr-un efort 

conjugat să asigurăm prevenirea îmbolnăvirii și gestionarea corectă a oricăror 

situații speciale apărute  cu privire la sănătatea și siguranța în mediul școlar a 

elevilor și a angajaților. 

Cu stimă, 

  Director al Școlii Gimnaziale Lețcani, 

prof. Ovidiu Ursache 

 


