Protocol pentru cantină:
a. Pedagogii din cămine vor organiza accesul și intervalele de servire a
mesei astfel încât să se evite aglomerările, ținând cont de orarul
elevilor.
b. Personalul de serviciu din cantină va organiza spațiul astfel încât să
asigure respectarea măsurilor de distanțare de 1,5 m atât la servirea
mesei, cât și pentru intervalele de circulație, de distribuire a
alimentelor, etc..
c. Personalul de serviciu din cantină va gestiona echipamentele
colective astfel încât contactele să fie limitate.
d. Sub supravegherea pedagogilor, înainte și după fiecare masă elevii se
vor spăla pe mâini și vor folosi substanțe dezinfectante.
e. Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor așeza la
masă.
f. Membrii personalului vor purta măști și se vor spăla pe mâini după
fiecare contact.
g. Sala de mese va fi aerisită în permanență; se vor realiza cu strictețe
curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform planului de curățenie și
dezinfecție la nivelul unității.

Protocol pentru căminele școlare:
a. Înainte de redeschiderea căminului administratorul de patrimoniu
va organiza efectuarea curățeniei și a dezinfecției tuturor spațiilor
comune și de cazare;
b. În camere se va respecta distanțarea fizică de cel puțin 1 m între
paturi.
c. Administratorul de patrimoniu va organiza activitatea personalului de
îngrijire astfel încât în spațiile colective curățenia și dezinfecția să fie
organizate zilnic; elevilor cazați în cămin li se va recomanda să păstreze
curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele.
d. Camerele vor fi ocupate de elevi din aceeași clasă pentru a limita
interacțiunea elevilor din clase diferite; elevilor li se va recomanda
să evite pe cât posibil spațiile comune, iar activitățile să se
desfășoare în camera proprie.
e. Administratorul va asigura o echipare optimă a grupurilor sanitare, în
special cu săpun lichid și substanțe dezinfectante; portul măștii și
păstrarea distanței fizice de 1 metru sunt obligatorii în spațiile
comune. Grupurile sanitare, dușurile și chiuvetele vor fi atribuite pe
camere și vor fi etichetate cu numărul acesteia.
f. Elevii vor fi instruiți în permanență de către pedagogi cu privire la
respectarea măsurilor de protecție individuală; vor fi limitate
deplasările în cadrul căminului și vor fi evitate aglomerările.
g. Se vor respecta circuitele funcționale stabilite în fiecare cămin.
Aceste vor fi active în următoarele intervale orare:
în căminul de fete:
730-830
în căminul de băieți:
12 – 16
630- 8
1930 – 20
12 – 16
19-21
h. Personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la
regulile specifice de funcționare a căminului în perioada respectivă.
i. În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2
se va activa protocolul de izolare și se va anunța direcția de sănătate
publică sau se va apela serviciul de urgență 112.

Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19:
Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs
simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăți respiratorii,
diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în:
anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a
personalului cabinetului medical școlar de către profesorul care a
observat că elevul prezintă simptomatologie;
b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de
restul clasei, va fi îndrumat către cabinetul medical unde va aștepta în
camera de izolare fiind supravegheat de către personalul medical până
când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție
individuală vor fi respectate cu strictețe;
c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește
grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de
curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană;
d) nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/ reprezentanților
legali la medicul de familie sau unități sanitare decât în situația în care
simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de
urgență 112;
e) persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla
bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;
f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu
virusul SARS-CoV-2 se face cu substanțe dezinfectante avizate, pentru
a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane;
g) elevul va reveni la unitatea de învățământ doar cu adeverință medicală
eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea
diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.
a)










Alte dispoziții
În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau
altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică
protocolul de izolare.
În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al
părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor
de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici,
aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide,
în cadrul cabinetelor medicale.
Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul
personal.
Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul
unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică
județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore.
Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în
cazul existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în
care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua
legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori;
revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus
de 14 zile.
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