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1. Înainte de redeschiderea grădiniței/ afterschool-ului, organizarea activităților:
- Apa de la robinet trebuie să fie lăsată să curgă o perioadă mai lungă de timp, pentru a se
asigura înlocuirea apei stagnante în conducte, cu apa potabilă sigură (tratată) de la rețeaua de
distribuție sau din sursă proprie;
- Înainte de utilizare, sistemele de apă caldă trebuie readuse la o temperatură de funcționare de
60°C sau mai mare și la o temperatură de circulație de peste 50°C pentru a gestiona riscurile
microbiene, inclusiv Legionella. Sistemele de apă rece trebuie readuse la temperatura de sub
+20°C. Rezervoarele de depozitare la nivel de clădire pot necesita dezinfectare înainte de
reutilizare;
- Înainte de redeschiderea spațiilor și punerea în aplicare a acestor măsuri trebuie să se
efectueze analize de laborator pentru verificarea conformității cu Legea nr.458/2002 privind
calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare.
- Curățenia generală înainte de redeschidere se va face prin ștergerea prafului, spălare cu apă
și detergent, apoi clătire repetată cu apă potabilă.
-Traseul prin curtea unității până la intrarea și în incintă, se va realiza pe un culoar bine
delimitat si semnalizat, respectând normele de distanțare fizică.
- Sălile de grupă vor fi astfel amenajate încât să permită reducerea numărului de copii în
cameră, iar distanța dintre ei sa fie maximizată, fără a compromite funcționarea normală a
activităților pedagogice. Se recomandă reducerea numărului de copii in grupă, astfel încât să
fie asigurată o suprafață de minim 4,5 mp/copil.
- Distanțarea fizică se va asigura în toate încăperile din unitate (dormitoare și în sălile de mese
prin plasarea paturilor, șezlongurilor, respectiv a măsuțelor) la cel puțin 2m distanță între ele.
- Grădinița/afterschool-ul va amenaja încăperi dedicate pentru a evita contactul dintre
persoanele din grupuri diferite, va fi nominalizat personalul care lucrează la fiecare grupă de
1

ASOCIATIA CENTRUL DE EDUCATIE, CERCETARE SI INOVATIE ”SEVA”

copii si vor fi repartizate spațiile în care aceștia își vor desfășura activitatea zilnică în mod
constant.
- Izolatorul se va organiza pentru izolarea copilului cu febra peste 37,3 grade Celsius și/sau altă
simptomatologie de boală infecto-contagioasă acută dezvoltată în timpul șederii în unitate și
nu va comunica cu restul spațiilor definite; va fi deservit de o persoană adultă numită anume și
instruită pentru supraveghere.
- Materialul necesar pentru fiecare activitate va fi asigurat individual (jucării, instrumente de
scris, caiete, cărți, etc).
- Jucăriile care nu pot fi spălate trebuie eliminate din sala de grupă, la fel ca toate accesoriile
neesențiale pentru procesul instructiv-educativ.
- Pătuțul (salteaua) per copil va fi strict individualizat, folosit întotdeauna de același copil;
- Activitățile în aer liber vor reprezenta o proporție cât mai mare din program. Pot fi în același
timp afară mai multe grupe, cu condiția de evitare a contactului strâns între copii și evitarea
jocurilor care presupun apropierea între copii la mai puțin de 2m.
2. La sosirea personalului angajat la program:
- Triajul epidemiologic al personalului angajat în unitatea respectivă se efectuează zilnic la
începutul programului, de către persoana desemnată anume în acest scop.
a) Atunci când personalul ajunge la program cu mijloace proprii
- Se recomandă ca personalul de curățenie să ajungă în același timp la program și să execute
triajul reciproc, pentru completarea plajei de verificare;
- Triajul epidemiologic constă în:
✓ Măsurarea temperaturii cu termometrul non-contact; temperatura înregistrată nu trebuie
sa depășească 37,3 grade Celsius;
✓ În cazul in care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se recomandă
repetarea măsurării temperaturii, după o perioada de 2-5 min de repaus;
✓ Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența
de simptome respiratorii și/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute,
personalul NU va fi primit la program;
✓ Personalul cu simptome respiratorii, febră și cu oricare alte semne/simptome de boli
infecto-contagioase acute nu se va prezenta la lucru și va anunța această situație
conducătorului instituției;
✓ Personalul care a venit în contact cu o persoană confirmată cu SARS COV-2 nu se va
prezenta la serviciu;
✓ Angajații care prezintă simptome respiratorii, febră și oricare alte semne/simptome de
boli infecto-contagioase acute în timp ce sunt la serviciu vor merge acasă cât mai curând
posibil si se vor adresa medicului de familie.
- În cazul în care persoana nominalizată pentru triaj urmează să ajungă prima persoană la
grădiniță, acesteia i se va verifica temperatura de către următoarea persoană ajunsă la program,
în mod reciproc;
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- Masca facială va fi utilizată exclusiv la grădiniță/afterschool de către tot personalul angajat și
trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori s-a umezit sau s-a deteriorat. Masca facială
nu va fi purtată de către personalul angajat, care are afecțiuni medicale pentru care medicul de
medicina muncii a efectuat o evaluare de risc și a propus ca acesta să nu poarte masca faciala.
- La intrarea în unitate, personalul va utiliza încălțăminte exclusiv pentru utilizarea în incinta
acesteia.
- Mănușile de unică folosință sunt obligatorii la schimbarea scutecelor și în timpul efectuării
curățeniei. După îndepărtarea mănușilor de unică folosință este obligatorie spălarea mâinilor
cu apă și săpun, minimum 20 secunde.
- Măștile si mânușile de unică folosință purtate vor fi colectate în vederea eliminării, în locuri
special amenajate, în recipiente adecvate deșeurilor medicale.
b) Atunci când personalul este adus la program cu microbuzul grădiniței:
- La urcarea în microbuz se efectuează triajul epidemiologic de către șofer ca mai sus;
- Pe timpul transportului tot personalul (inclusiv șoferul) va purta masca facilă de protecție;
- Prima persoană care se urcă în autobuz va verifica temperatura șoferului, în mod reciproc,
pentru completarea plajei de verificare;
- În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se recomandă repetarea
măsurării temperaturii, după o perioada de 2-5 min de repaus;
Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența
de simptome respiratorii si/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute,
personalul NU este primit în microbuz, este îndrumat către medicul de familie și se informează
conducătorul grădiniței;
- După fiecare transport, șoferul va dezinfecta microbuzul insistând asupra zonelor de contact
(mânere ușă, bară de susținere, mânere scaune, geamuri etc);
- Dacă se constată că șoferul are o temperatură peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența de
simptome respiratorii si/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, prima
persoană ajunsă la microbuz nu va urca, va îndruma șoferul să parcheze microbuzul în siguranță
(eventual în parcarea exterioară a grădiniței) și să meargă la medicul de familie, se va informa
conducătorul grădiniței și se vor dispune măsuri de dezinfectare a microbuzului.
3. La ajungerea copiilor la grădiniță/afterschool:
a) atunci când copilul este adus de părinte/tutore:
- Ușile de intrare (poartă, ușă) vor fi menținute deschise la venirea copiilor in unitate, în măsura
în care problemele de securitate permit, pentru a limita punctele de contact.
- La intrarea în grădiniță/afterschool, persoana desemnată va asigura fluidizarea sosirilor și
fluxului de persoane în vederea evitării aglomerărilor.
- Accesul în holul de primire trebuie limitat, iar triajul epidemiologic al copiilor se efectuează
zilnic de către persoana desemnată.
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- Copiii trebuie primiți individual de către persoana desemnată și preluați de părinte la ușa
unității, evitându-se circulația în interior.
- Copiii vor fi învățați și ajutați să se spele pe mâini cu apă si săpun minimum 20 de secunde.
- Măsurile de igienă și comportament trebuie respectate atât în zona preșcolară, cât și în cea
școlară (menținerea distanței fizice, aplicarea gesturilor de barieră, limitarea aglomerărilor,
purtarea măștii faciale, spălatul pe mâini).
Triajul epidemiologic constă în:
✓ Măsurarea temperaturii cu termometrul non-contact; temperatura înregistrată nu trebuie
sa depășească 37,3 grade Celsius;
✓ În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se recomandă
repetarea măsurării temperaturii, după o perioada de 2-5 min de repaus;
✓ Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența
de simptome respiratorii si/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute,
copiii NU sunt primiți la program. Aceștia sunt lăsați în grija părinților cu recomandarea
unui consult medical de specialitate.
✓ Persoana adultă desemnată și instruită pentru supravegherea copilului cu simptome
respiratorii trebuie să se spele pe mâini după ce a predat copilul familiei, minim 20 de
secunde cu apă si săpun. După plecarea copilului din unitate se va face curățenia si
dezinfecția tuturor spațiilor si obiectelor utilizate de acesta (sala de grupă, dormitor,
sala de mese, grupuri sanitare, locuri de joacă, jucării, etc).
b) Atunci când copilul este preluat de către șofer:
- La urcarea în microbuz se efectuează triajul epidemiologic de către șofer ca mai sus;
- În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se recomandă
repetarea măsurării temperaturii, după o perioada de 2-5 min de repaus;
- Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența
de simptome respiratorii si/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute,
copiii NU sunt primiți în microbuz. Aceștia sunt lăsați în grija părinților cu recomandarea
unui consult medical de specialitate;
- După fiecare transport, șoferul va dezinfecta microbuzul insistând asupra zonelor de
contact (mânere ușă, bară de susținere, mânere scaune, geamuri etc).
4. Curățenia și igienizarea în cadrul activităților zilnice:
- Serviciile de curățenie se vor realiza înainte de începerea activității și după somnul copiilor,
la sfârșitul programului.
- Curățenia generală se va face prin spălare cu apă și detergent, urmată de clătire repetată cu
apă potabilă. Pentru curățarea obiectelor destinate utilizării directe de către copii vor fi folosiți
agenți de curățare nedăunători, dezinfectanții, biocide avizate.
- Toate suprafețele trebuie curățate - inclusiv jucării, tobogane, țarcuri, mânere, balustrade,
butoane și accesorii la instalații sanitare, toalete, clanțe, pervazul ferestrei, precum și mesele și
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scaunele din sala de grupă. Suprafețele care sunt atinse de copii vor fi atent curățate frecvent
prin ștergerea cu apă și detergent.
- Jucăriile vor fi spălate regulat, cel puțin o dată pe zi.
- Curățarea zilnica corespunzătoare a mobilierului de la locurile de joacă din aer liber se va
face insistând la punctele de contact (leagăne, tobogane, etc) cu dezinfectant avizat.
- Curățarea zilnica corespunzătoare a microbuzului se va face insistând la punctele de contact
(mânere ușă acces, mânere scaune interioare, volan, bord, etc) cu dezinfectant avizat.
- Săpunul lichid si prosoapele de hârtie trebuie să fie accesibile pentru toți copiii și angajații
din cadrul unității.
- Ventilarea spațiilor închise se va realiza dimineața înainte de sosirea copiilor, când aceștia
sunt afară, la ora prânzului și seara, precum și în timpul activităților de curățenie. Ventilarea
naturală durează cel puțin 20 de minute de fiecare dată. Dacă este posibil, se mențin ferestrele
și/ sau ușile camerelor deschise, pentru a permite o mai bună circulație a aerului în spațiu, fără
a compromite siguranța copiilor (ex: ferestre care nu sunt la îndemâna copiilor, uși cu bariere
de securitate).
- Este interzisă folosirea echipamentelor pentru recircularea aerului.
- Lenjeria și păturile individuale utilizate în aceste unități trebuie spălate periodic/la nevoie prin
înmuiere cu detergenți în soluție 0,5%, spălare, fierbere și limpezire.
- Medicul de medicina muncii va face recomandări pentru situațiile în care copii nu vor purta
măști faciale în spații interioare (de exemplu: pe timpul somnului, pentru copii cu afecțiuni
medicale care dăunează capacității de oxigenare, pentru copii sub 5 ani, etc) – Ordin comun
MS/MAI nr. 874/81/22 mai 2020;
- Pupitrele/mesele, scaunele vor fie marcate pentru a asigura distanța fizică recomandată între
copii. Normele de igienă se vor respecta și în timpul servirii mesei, se va renunța la servirea
mesei in spațiul special amenajat pentru a evita aglomerarea si interacțiunile între copii. Se
recomandă ca servirea mesei să se facă în încăperea desemnată grupei, fiecare copil va sta
singur la măsuța lui. Înainte de servirea alimentelor suprafața mesei va fi spălată și dezinfectată.
- Atât angajații cât și copiii trebui să se spele pe mâini:
a) la sosirea in grădinița/afterschool;
b) înainte și după fiecare masă;
c) după somn / strănut / tuse;
d) după folosirea toaletei și schimbării de scutec;
e) după venirea din spațiul exterior special amenajat pentru locul de joacă;
f) când mâinile sunt vizibil murdare;
g) la sosirea de acasă și la plecarea spre casă.
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5. La plecarea copiilor de la grădiniță/ predarea acestora părinților:
- Copiii vor fi ajutați să se spele pe mâini cu apă si săpun minimum 20 de secunde.
- Copiii trebuie predați individual de către persoana desemnată și preluați de părinte la ușa
unității, evitându-se circulația în interior.
- Măsurile de igienă și comportament trebuie respectate atât în zona preșcolară, cât și în cea
școlară (menținerea distanței fizice, aplicarea gesturilor de barieră, limitarea aglomerărilor,
purtarea măștii faciale, spălatul pe mâini).
6. La sosirea vizitatorilor:
- Se efectuează triajul epidemiologic al vizitatorilor, de către persoana desemnată anume în
acest scop.
- Acesta constă în:
✓ Măsurarea temperaturii cu termometrul non-contact; temperatura înregistrată nu trebuie
sa depășească 37,3 grade Celsius;
✓ În cazul in care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se recomandă
repetarea măsurării temperaturii, după o perioada de 2-5 min de repaus;
✓ Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența
de simptome respiratorii și/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute,
vizitatorii NU vor fi primiți în grădiniță, informând conducătorul grădiniței despre acest
fapt;
- Vizitatorii vor fi îndrumați să își dezinfecteze mâinile;
- Vizitatorii vor purta obligatoriu mască facilă cât se află pe teritoriul grădiniței; în cazul în
care aceștia vor intra în clădirea grădiniței, vor purta botoși de unică folosință.
- La plecare măștile, mânușile si botoșii de unică folosință purtate vor fi colectate în vederea
eliminării, în locuri special amenajate, în recipiente adecvate deșeurilor medicale.
- Pentru vizitatori se va destina o zonă bine stabilită, limitându-se deplasarea acestora în
perimetrul grădiniței.
7. In atenția părinților:
- Copiii cu boli infecto-contagioase acute nu vor fi aduși la grădiniță/ afterschool.
- Temperatura copilului se va măsura de către părinți înainte de a pleca la gradiniță/ afterschool.
Dacă are simptome respiratorii sau febră (37,3° C sau mai mare), copilul nu merge la
gradiniță/afterschool.
- Transferul de obiecte sau echipamente între casă și unitate trebuie limitat la ceea ce este strict
necesar: haine de schimb și încălțăminte suplimentară.
- Copiii nu trebuie să aducă de acasă jucării sau alte obiecte care nu sunt necesare.
- Părinții trebuie să ajute/supravegheze copiii să se spele pe mâini înainte de a pleca la
grădiniță/afterschool.
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Anexa nr. 1 - Sfaturi pentru părinți;
Anexa nr. 2 - Folosirea măștilor de protecție;
Anexa nr. 3 - Folosirea mănușilor de protecție;
Anexa nr. 4 – Măsurarea temperaturii cu termometru noncontact.

CONDUCĂTOR SERVICIU EXTERN
DE PREVENIRE SI PROTECTIE
Ing. Marius STOICA
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Anexa nr. 1
Sfaturi pentru părinți:
Nu toți copiii răspund la stres în același fel. Câteva din schimbările frecvente pe care le poți
ține sub observație includ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plâns excesiv sau comportamente care arată iritarea în rândul copiilor mici
Întoarcerea la comportamente pe care le depășiseră (de exemplu, accidente în rutina legată
de mersul la toaletă sau urinat în pat)
Grijă excesivă sau tristețe
Alimentație nesănătoasă sau deviații ale rutinei de somn
Dificultate în a menține atenția sau concentrarea
Evitarea activităților care le făceau plăcere în trecut
Dureri inexplicabile de cap sau ale corpului
Preșcolarii și copiii de grădiniță s-ar putea întoarce la comportamente pe care le depășiseră
deja. De exemplu, accidente în rutina legată de mersul la toaletă, urinat în pat sau stări de
spaimă asociate separării de părinți sau de îngrijitori. E posibil să aibă accese de furie sau
dificultăți în a dormi.

Sunt multe lucruri pe care le poți face pentru a-ți susține copilul:
•

•

•

•
•

Fă-ți timp pentru a discuta cu copilul tău despre epidemia COVID-19. Răspunde-i la
întrebări și împărtășește-i informații despre COVID-19, într-un mod pe care să-l poată
înțelege copilul sau adolescentul.
Asigură-ți copilul sau adolescentul că e în siguranță. Fă-l să conștientizeze că e ok dacă
se simte supărat. Spune-i felul în care procedezi tu în momentele de stres, ca să poată să
învețe de la tine cum să gestioneze situația.
Limitează expunerea familiei tale la știri despre evenimente, inclusiv cele apărute pe
social media. Copiii pot interpreta greșit ceea ce aud și pot fi speriați de lucruri pe care nu
le înțeleg
Încearcă să ții pasul cu ritualurile zilnice. Dacă școlile sunt închise, creează un program
dedicat activităților de învățare, celor de relaxare sau de divertisment.
Fii un model pentru ei. Ia pauze, încearcă să dormi suficient, să faci mișcare și să mănânci
echilibrat. Ia legătura cu prietenii și cu membrii familiei.
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Anexa nr. 2
FOLOSIREA MĂȘTILOR DE PROTECȚIE
Ai grijă să:

Îți speli/dezinfectezi mâinile
înainte să atingi masca.

Poziționezi masca astfel încât să acopere
atât nasul, cât și gura.

Verifici ca masca să nu fie ruptă sau
găurită.

Îndepărtezi masca întotdeauna trăgând de
elasticul din spatele urechilor.

Pui partea colorată a măștii în exterior.

Ții masca folosită la distanță de tine și de
suprafețe.

Identifici latura cu fir metalic a măștii și să
o pliezi pe forma nasului.

Fixezi masca cu ajutorul firelor elastice
trecute prin spatele urechilor.

Arunci întotdeauna masca la un coș de
gunoi, preferabil cu capac.

Speli mâinile sau să le dezinfectezi după
ce ai aruncat masca.
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Ai grijă:

Să nu folosești o mască ruptă sau umedă.

Să nu atingi partea din față a măștii.

Să nu acoperi cu masca doar gura sau doar
nasul.

Să nu înlături masca atunci când stai
de vorbă cu cineva.

Să nu rămână spațiu între mască și față.

Să nu porți masca sub bărbie.

Să nu atingi masca cu mâinile în timpul
folosirii.

Să nu lași masca folosită de tine la
îndemâna altcuiva.

Să nu porți o masca nepotrivită, care nu stă
fixă pe față.

Să nu refolosești măștile de unică
folosință.
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Anexa nr. 3
FOLOSIREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE

1. Spălați-vă pe mâini înainte și după purtarea mănușilor!
2. Cel mai bine este să ne spălăm bine mâinile înainte să ne punem mănușile și după ce le-am
scos, ca să evităm o eventuală contaminare.
3. Fiți atenți la contactul cu diverse suprafețe.
4. Dacă luați contact cu obiecte și suprafețe atinse de alți oameni - cum ar fi clanțele, barele
din autobuze sau mânerele cărucioarelor din magazine – vă puteți infecta dacă duceți apoi
mâna la față, chiar dacă aveți sau nu mănuși. Unul dintre riscurile manușilor este impresia
falsă pe care i-o dau purtătorului că acesta ar fi complet protejat de ele.
5. Îndepărtați mănușile corect.
6. Fiți atenți cum vă scoateți mănușile, evitați să atingeți cu mâna suprafața exterioară a lor.
În orice caz, după această manevră, mâinile vor fi obligatoriu spălate. Aruncați întotdeauna
mănușile folosite, în condiții de siguranță pentru alte persoane, la coșul de gunoi.
7. Informați-vă din surse sigure despre purtarea echipamentelor de protecție.
8. Fiți atenți la alte persoane din jur care poartă mănuși, nu știți ce au atins cu ele și dacă
aceste persoane știu cum să le poarte. De exemplu, o casieră care a luat banii unui client la
casă și atinge, apoi, produsele dumneavoastră cu aceleași mănuși.
9. Nu este recomandată purtarea repetată a unei perechi de mănuși.
10. Având în vedere stocurile limitate ale produselor de protecție personală, mănușile de unică
folosință pot fi repurtate, dacă le-ați spălat sau dezinfectat înainte, dar atenție: se pot rupe
dacă le folosiți de mai multe ori. Depinde de materialul din care au fost confecționate și de
recomandările producătorului.
11. Dacă purtați mănuși și mască, scoateți întâi mănușile, spălați-vă pe mâini și apoi scoateți și
masca facială. Altfel, riscați să vă atingeți fața cu mâinile contaminate.
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Anexa nr. 4

MĂSURAREA TEMPERATURII CU TERMOMETRUL NONCONTACT

1. Se apasă butonul ON pentru punerea în funcțiune a termometrului și se va alege
modul de măsurare (adult, copil), dacă este prevăzut;

2. Se apropie termometru de persoana ce urmează să fie examinată, cu senzorul
perpendicular pe zona de măsurare;

3. Se menține termometrul fix la distanța recomandată;

4. Se apasă și se eliberează butonul SCAN pentru a efectua o măsurătoare

5. Un sunet de ”beep” dublu va indica efectuarea unei citiri, care se va afișa pe
ecran.
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6. Nu se va mișca în timpul măsurării.

7. Funcție de temperatura afișată se va urma procedura de triaj epidemiologic.
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