
ANEXA 18 _ROI 

PROCEDURĂ PRIVIND NORMELE DE IGIENĂ  

DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

I. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ 

Curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor reprezintă componente esențiale 

în lupta împotriva răspândirii virusului. 

Unitatea de învățământ, prin prezenta procedură, adoptă și implementează normele 

sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei 

COVID-19 ghid, cu sprijinul autorităților publice locale.  

          Deoarece procesul de învățare se desfășoară în două schimburi, este necesară o pauză de 

minimum 30 de min. între schimburi, pentru realizarea curățeniei, dezinfecției și aerisirii 

spațiilor. 

1. Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri, 

săli de sport etc.), precum și de aerisire a sălilor de clasă va fi întocmit de persoana desemnata 

de conducerea unității de învățămînt, aprobat de consiliul de administrație al școlii și va 

conține: 

• operațiunile și ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deșeurilor, 

măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea 

suprafețelor de scris ale băncilor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor 

școlare, a separatoarelor transparente, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, acolo 

unde există, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, 

cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.); 

• materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (de exemplu, produse de 

curățenie, produse biocide avizate pentru suprafețe etc.); 

• tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune; 

• frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a 

spațiului: 

– în clasă, imediat după ieșirea 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 ieșirea 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 și ori de câte ori este 

necesar; 

• persoana care va face curățenia și care va supraveghea efectuarea conformă a 

curățeniei, modalitatea de afișare a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a efectuat, ora și 

cine a controlat); 

• frecvența și durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei și a altor încăperi (de 

exemplu, după curățenie și dezinfecție, minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în 

timpul orelor de clasă cu geamul rabatat; 

• în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat, la loc vizibil, graficul de 

curățenie și dezinfecție, care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, frecvența 

acestora, orarul și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică. 

Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.  

Se ia în considerare tipul de suprafață și cât de des este atinsă suprafața.  

Se prioritizează dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum: 

• clanțe, încuietori, butoane și mânere ale ușilor; 

• treptele scărilor; 

• băncile, catedrele și scaunele din clasă; 

• separatoarele montate pe bănci; 

• mesele și scaunele din sălile de cantină; 

• blaturi; 

• balustrade; 

• întrerupătoare de lumină; 

• mânerele echipamentelor și aparatelor (precum cele sportive); 

• butoanele ascensoarelor și ale automatelor de vânzare; 

• obiecte didactice comune; 



• calculator, tastatură, mouse, laptop și tablete partajate între persoane;  

Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează 

după fiecare utilizator.Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanților pe suprafețe care 

nu sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile 

dulapurilor din depozite). 

Pe durata activităților de curățenie și dezinfecție se poartă mască de protecție, mănuși, 

iar după îndepărtarea mănușilor și a măștii, se spală mâinile. 

2. Aplicarea planului de curățenie și dezinfecție 

Se curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de dezinfecție. 

Se folosește un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acțiune virucidă/virucidă). 

Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă.  

Se achiziționează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanș.  

Eticheta va include informații de siguranță și instrucțiuni de aplicare. 

Dacă produsul concentrat se diluează conform indicațiilor producătorului, soluția de lucru 

poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentrația, 

data și ora preparării. 

Detergenții și dezinfectanții vor fi depozitați în spații special amenajate în care nu au acces 

elevii. 

În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măștii și a mănușilor și asigurarea 

ventilației adecvate.  

Se recomandă protecția ochilor și accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, 

în cazul accidentelor. 

3. Norme igienico-sanitare 

 Masuri de protectie la nivel individual 

▪ elevii au obligatia de a se spala/de a-si dezinfecta mainile: imediat dupa intrarea in 

scoala si inainte de a intra in sala de clasa; inainte de pauzele de masa; inainte si dupa 

utilizarea toaletei; dupa tuse sau stranut; ori de cate ori este necesar; 

▪ dupa intrarea în școală, elevii vor merge direct in salile de clasa; 

▪ elevii nu vor schimba intre ei alimente si obiecte de folosinta personala 

(telefoane/tablete, instrumente de scris, jucarii etc.); 

▪ elevii vor menține distanțarea fizică de minim 1 metru, în orice situație; nu este 

permisă formarea unor grupuri; 

▪ elevii să utilizeze în mod corect sursa de apă şi cabinele de toaletă; 

▪ utilizarea ştergătorului înainte de intrarea  pe coridorul scolii; 

▪ păstrarea curăţeniei în sala de clasă, pe coridor şi în curtea şcolii; 

▪ aruncarea ambalajelor şi a resturilor la locul amenajat; 

▪ asigurarea unui climat corespunzător desfăşurării orelor de curs (clasa aerisită etc.) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


