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 Nr. 83 / 10.09.2020 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ACCESUL, TRIAJUL ȘI REGULI IGIENICO-SANITARE PENTRU 
ELEVI ȘI PERSONALUL ANGAJAT 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI / REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4  5 

1.1. Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Membru C.E.A.C. 07.09.2020 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 07.09.2020 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 07.09.2020 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Ediţia / revizia 
în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei  
1 2 3 4 

2.1. Ediţia I 
2.2. Revizia I 
2.3. Revizia II 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

ACCESUL, TRIAJUL ȘI REGULI 
IGIENICO-SANITARE PENTRU ELEVI 

ȘI PERSONALUL ANGAJAT 

Ediţia nr. 1 
Nr. de exemplare: 4 

Toate Compartimentele, 

Serviciile și 
Departamentele 

Revizia nr. 
Nr. de exemplare: 
Pagina 01 din 11 

Nr. 83 / 07.09.2020 Cod document PO 83 SG39 Exemplar nr. 
Data elaborării: 07.09.2020 
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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / 

REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment  Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca 
Maria 

07.09.2020  

3.2. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

10.09.2020  

3.4. Informare Conform 
Deciziei 

Personalul 
unității 

  Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

10.09.2020  

3.5. Informare 1 Comitetul de 
părinţi 

  10.09.2020  

3.6. Aplicare 1 Personalul 
unității 

  10.09.2020  

3.7. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

10.09.2020  

3.8 Informare 1 Asociaţia de 
Părinţi 

Preşedinte Turcitu 
Vasile 

10.09.2020  

3.9 Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

10.09.2020  

3.10 Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

10.09.2020  

3.11 Alte 
scopuri 

 Postare pe  
site-ul şcolii 

    

 
4. SCOPUL 

 
 4.1 Scopul prezentei proceduri este:  

- de a stabili modalitățile de realizare a accesului în unitate, a triajului epidemiologic al 
elevilor și a personalului angajat, în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică la 
nivelul unității de învățământ, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;  

- de a stabili reguli igienico-sanitare ce trebuie respectate, atât de elevi, cât și de personalul 
școlii, pe perioada activităților desfășurate în perimetrul unității de învățământ; 

- de a asigura existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  
- de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;  
- de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, 

iar pe director, în luarea deciziei. 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE 
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5.1. Prezenta procedura se aplică tuturor elevilor, cât și personalului școlii (cadre didactice, 

didactice auxiliare și nedidactice).  
 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

6.1. Legislaţie primară 
- Legea  educației  naționale nr.1/2011,  cu completările și modificările ulterioare; 
- Legea nr.100/1998, privind asistența de sănătate publică;  
- Legea nr.344/2002, privind aprobarea OG nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.98/1994 privind stabilirea și sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igien și sănătate 
publică;  
- Legea nr.316/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. 
 

6.2. Legislaţia secundară  
- OMEN nr.4614/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a 
Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 
- OG nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea si 
sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;  
- Ordin nr.288/2006, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de 
caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 
- Norma tehnică din 06/03/2003, privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţile sanitare;  
- ORDIN nr.1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
- Ordin comun M.E.C. ȘI M.S. nr.4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ; 
-  OMECTS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare 
a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările uterioare; 
 

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității 
- Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39; 
- Hotărâri ale Consiliului de Administrație și ale Consiliului Profesional;  
- Alte acte normative. 
 
7. DOCUMENTE CONEXE 

• Decizia internă Nr. 1015 / 01.09.2020 
• Tabel tip de difuzare a procedurii 
• Anexa 1 – Plan de măsuri în vederea prevenirii și combaterii infectării cu SARS CoV-2 la 

nivelul Școlii Gimnaziale nr.39 
 

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

8.1. Generalităţi: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229695
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Unitatea de învățământ emite și pune în aplicare prezenta procedură, în vederea asigurării 
atât a cadrului legal, cât și a organizării și desfășurării optime a activității specifice. 

 
Triajul elevilor, cât și a personalulul școliii se efectuează la intrarea în unitatea de 

învățământ, în momentul în care aceștia se prezintă la școală, conform programului orar, respectiv 
a programului de lucru. 

 
8.2. Resurse necesare 
  8.2.1. Resurse material 

− Tehnică de calcul (PC, laptop); 
− Copiator, imprimantă, telefon, fax, internet; 
− Rechizite, hârtie imprimantă, toner, avizier, etc. 

8.2.2. Resurse umane 
− Conducerea unității școlare; 
− Toate cadrele didactice, didactice-auxiliare și nedidactice; 
− Responsabilul cu activitatea de prevenire a infecției cu SARS CoV-2; 
− Personalul medical asociat. 

8.2.3. Resurse informaţionale 
− Acte normative în vigoare; 
− Pagina web a unităţii de învăţământ. 

8.2.4. Resurse financiare 
− Conform Bugetului aprobat al unității de învățământ. 

 
 

8.3.  Modul de lucru: 
 

Pasul 1  
Întocmire şi distribuire PO. 

Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după care 
directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al 
prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: septembrie a.c. 
 

Pasul 2  
Aplicarea procedurii operaționale 
 În temeiul legislației aplicabile cuprinse la punctul 6, conducerea unității de învățământ, 
aprobă forma și modul de organizare și desfășurare a activității de triere a persoanelor care intră 
în perimetrul școlii și au acces în incinta acesteia. 

Termen:  septembrie a.c. 
 

Pasul 3  
Repartizarea activităților la nivelul unității de învățământ 
 La nivelul unității de învățământ se numește responsabilul cu activitatea de prevenire a 
infecției cu SARS CoV-2, și în baza prezentei proceduri, personalului angajat și asociat îi revin 
atribuții și responsabilități în procesul de organizare și desfășurare a activităților de triere a 
persoanelor care intră în perimetrul școlii și au acces în incinta acesteia. 
 Termen:  septembrie a.c. / permanent 
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Pasul 4  
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

La nivelul unității școlare, serviciul secretariat va completa, va ține evidența și va arhiva 
dosumentele în cauză. 

Termen: Permanent 
 
8.5. Descrierea procedurii 
Procedura se desfășoară pe baza unor circuite de acces și deplasare în interiorul 

instituției, astfel: 
A. Circuite intrare: 
- Accesul în perimetrul școlii se face numai pe poarta elevilor situată la intrarea prin curtea 

școlii; 
- Părinții pot însoți elevii până la intrarea în curtea unității de învățământ, dar nu au voie să 

staționeze în acest perimetru, pentru evitarea aglomerărilor de persoane; 
- La intrarea în clădirea școlii se va efectua triajul epidemiologic zilnic astfel: 

- Intrarea corp B, triajul este realizat de asistenta medicală; 
- Intrarea 1, corp A, triajul se face automat cu termoscannerul urmărit de profesorul de 

serviciu; 
- Intrarea 2, corp A, triajul este realizat de unul dintre paznici instruit în acest sens. 

- Elevii vor intra la cursuri dacă nu depășesc temperatura corporală de 37,30 C; 
- În situația în care un elev prezintă simptome specific infectării cu SARS-CoV-2, va fi 

condus în spațiul destinat izolării, clădirea mare, parter, spre ieșirea nr.3. Se urmează protocolul 
de izolare conform procedurii operaționale (PO 84 SG 39); 

- În situația în care un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome, nu 
i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de 
familie; 

- La intrare, pe panou, va fi afișată repartizarea claselor/formațiunilor de studiu, iar pe ușa 
fiecărei săli de clasă/ catedră se afișează oglinda clasei; 

- La intrarea în clădirea școlii, elevul se dezinfectează pe mâini și, în cazul în care nu are 
mască de protecție, va primi una. Va urma traseul marcat până la sala de clasă, păstrând distanța 
fizică față de ceilalți, și va ocupa locul inscripționat cu numele său, în concordanță cu oglinda 
clasei.  

B. Circuite ieșire: 
-  Elevii vor ieși din unitate, păstrând distanța fizică, pe același traseu pe care l-au folosit la 

intrare, pe sens opus. 
 

8.6. Alte prevederi  
- Desfășurarea cursurilor se va face după un program, comunicat părinților cu cel puțin 3 

zile înainte de începerea acestora (14 septembrie), conform scenariului aprobat de Consiliul de 
Administrație, în funcție de evoluția epidemiologică la nivel local, anunțată de DSPB. Scenariul 
se reactualizează ori de câte ori este nevoie, cu informarea în timp util a elevilor și părinților; 

- Pentru elevii care nu participă fizic la cursuri, din motive epidemiologice, se asigură o 
formă de învățare alternativă (on line); 

- Formațiunile de studiu/ colectivele de elevi își vor păstra aceeași componență și sală de 
clasă pe toată durata anului școlar; 

- La începutul activității cadrul didactic va prezenta regulile care trebuie respectate pentru a 
asigura protecția sanitară a elevilor; 
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- Pe durata cursurilor, elevii și profesorii își vor dezinfecta mâinile ori de câte ori este nevoie 
cu substanțe dezinfectante; 

- Pentru ștergerea tablei de marker, cadrul didactic utilizează lavete cu dezinfectant de 
suprafețe; 

- În sălile de clasă, activitățile se vor desfășura cu toți elevii în cazul scenariului verde, 
așezați în bănci, cu asigurarea distanței de 1 m; 

- În cazul scenariului galben, cu toți elevii de la învățământul primar și clasa a VIII-a, și cu 
jumătăți de colectiv în cazul celorlate clase; 

- Elevii și personalul vor purta obligatoriu mască atât în interior cât și în exterior; 
- Durata activităților desfășurate de elevi în sălile de clasă vor fi în medie de 3, 4 ore/ zi -

înv.primar, și 5/6 ore – înv. gimnazial, cu durata de 35 de minute/activitate didactică învățământ 
primar și 45 de min învățământ gimnazial; 

- Elevii vor folosi grupul sanitar corespunzător etajului la care se află sala de clasă și vor 
evita aglomerările în aceste spații. Aceștia își vor dezinfecta mâinile înainte și după folosirea 
toaletei; 

- La sfârșitul programului, cadrul didactic explică modul de îndepărtare a măștii și 
precizează locul în care se depozitează masca folosită. 

 
9. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 
 
  9.1. Conducerea unității de învățământ: 
 

Directorul: 
a) numește responsabilul coordonator al activității de prevenire a infecției cu SARS CoV-

2; 
 b) este informat zilnic/ori de câte ori este cazul, prin intermediul responsabilului, cu privire 
la situațiile apărute la nivelul unității și decide calea de urmat; 

c) permanent colaborează cu autoritățile competente și informează inspectoratul școlar, 
cu privire la existența sau inexistența cazurilor suspecte de îmbolnăvire la nivelul unității, precum 
și măsurile dispuse; 

d) asigură prin subordonați desfășurarea în condiții optime a activității de acces și triere a 
elevilor și personalului școlii, precum și dotarea cu materiale și echipamente specifice activității; 

e) realizează împreună cu responsabilul monitorizarea activității și se asigură de aplicarea 
și respectarea prevederilor procedurale; 

f) Se consultă cu consiliul profesoral/ asociația părinților, reprezentanții organizațiilor 
sindicale, autoritățile administrației publice locale, pentru organizarea în bune condiții a 
activităților desfășurate, în contextul actual; 

g) Stabilește programul/orarul de funcționare pentru toate scenariile posibile, aplicabile în 
funcție de evoluția epidemiologică; 

h) Informează personalul școlii asupra programului și regulilor ce vor fi aplicate în 
contextul prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitatea de învățământ; 

i) Comunică programul/orarul și scenariul actualizat tuturor elevilor și părinților, prin 
învățători/ diriginți; 

j) Elaborează Planul de măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei 
determinate de infectarea cu COVID-19, la nivelul Școlii Gimnaziale nr.39, îl supune aprobării 
CA și asigură aplicarea acestuia de către tot personalul unității; 

k) Consiliază și asigură instruirea profesorilor privind utilizarea platformei educaționale, 
ce va fi folosită în cazul aplicării scenariilor galben și roșu; 
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l) Solicită resurse și sprijin de la autoritățile locale pentru achiziția de materiale, substanțe, 
echipamente necesare pentru curățenie, dezinfecție, protecția personalului și elevilor. 

 
 Directorii adjuncți: 

a) Asigură marcarea traseelor de intrare și ieșire împreună cu administratorul unității și 
muncitorul de întreținere; 

b) Monitorizează împreună cu administratorul unității, curățenia și dezinfectarea 
suprafețelor, conform planului, de către personalul nedidactic; 

c) Monitorizează respectarea prevederilor procedurale, a programului de activitate și a 
normelor igienico-sanitare, de către tot personalul școlii; 

d) Monitorizează respectarea traseelor/circuitelor de intrare /ieșire de către elevi și 
personalul școlii; 

e) Monitorizează zilnic, prin învățători/diriginți, prezența elevilor la cursuri. 
 
 

9.2. Responsabilul realizează următoarele activități: 
a) este informat de existența oricărui caz apărut la nivelul unității; 
b) colaborează cu ceilalți salariați în vederea asigurării respectării procedurii; 

 d) informează conducerea școlii cu privire la situațiile apărute la nivelul unității și decid 
de comun acord calea de urmat, în baza procedurii operaționale; 

d) informează familia elevului cu privire la situația apărută; 
e) informează permanent autoritățile cu privire la existența sau inexistența cazurilor 

suspecte de îmbolnăvire la nivelul unității, precum și măsurile dispuse; 
f) solicit intervenția și sprijinul serviciilor medicale de specialitate. 

 
9.3. Cadrele didactice: 
a) Supraveghează respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică între elevi și 

măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 
b) Comunică conducerii unității eventualele situații de natură să afecteze siguranța sanitară 

a elevilor și a personalului școlii; 
c) Asigură instruirea periodică, în prima zi de școală/ori de câte ori este nevoie, a elevilor, 

privind măsurile igienico-sanitare de protecție împotriva COVID 19. 
 

9.4. Secretariatul / cabinetul medical 
a) Menține legătura cu permanentă cu DSP, împreună cu responsabilul desemnat în acest 

sens; 
b) Informează DSP despre depistarea unor cazuri suspecte de îmbolnăvire la elevi sau 

personalul școlii, cu informarea prealabilă a conducerii unității de învățământ; 
c) Personalul cabinetului medical realizează zilnic triajul epidemiologic. 
 
9.5. Administratorul financiar: 
-  Asigură resursele financiare/ procurarea materialelor de protecție și dezinfecție, 

conform bugetului aprobat. 
 

9.6. Administratorul de patrimoniu 
a) Asigură marcarea traseelor/ circuitelor  și poziționarea băncilor în sălile de clasă, cu 

respectarea distanțării fizice de 1 m între elevi; 
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b) Asigură, prin coordonarea personalului de serviciu, curățenia și dezinfectarea periodică 
a sălilor de clasă, holurilor, toaletelor și curții școlii; 

c) Monitorizează respectarea programului, a normelor sanitare și a regulilor/instrucțiunilor 
de către personalul din subordine; 

d) Asigură distribuirea măștilor pentru elevii și personalul care nu dețin acest mijloc de 
protecție; 

e) Asigură recipientele speciale cu capac pentru colectarea măștilor folosite; 
f) Asigură permanența săpunului, dezinfectantului pentru mâini, hârtiei igienice și 

prosoapelor de hârtie la toate grupurile sanitare; 
g) Asigură permanent existența dezinfectantului pentru mâini în dispenserele din clase. 
 
9.7. Elevii 
a) Respectă traseele de intrare/ieșire și păstrează distanțarea fizică; 
b) Respectă regulile privind modul de utilizare corectă a măștii și igiena corectă a mâinilor; 
c) Respectă regulile de comportament în scopul prevenirii și combaterii infectării cu 

virusul; 
d) Nu staționează la poarta de acces, în curtea școlii, pe holuri, în grupurile sanitare. 

 
10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 
 
10.1. Definiţii  ale  termenilor 

 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 
In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   
2. Director   X    X X 
3. Membrii CA   X     X 
4. Cadre didactice X X X  X    
5. Diriginţi/Învățători X X X  X    
6. Responsabil activitate X X X  X    
7. Secretariat X X X X X    
8. Cabinetul medical X X X  X    



 

9/11 
 
 

10.2. Abrevieri 
 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul  abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. In. Informare 
3. Op. Operare 
4. Ap. Aplicare 
5. Ah. Arhivare 
6. Ge. Gestionare 
7. El. Elaborare 
8. Vf. Verificare 
9. A. Aprobare 
10. CA Consiliul de Administraţie 
11. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

 
11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Raport asupra 

respectării 
prezentei PO 

Director CA 1 1 Dosar C.A. Permanent  

 
 
 
 
 
12. CUPRINS 
 
 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
procedură operaţională (PO) 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în 
vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procedural 

2. triaj - selecționare, alegere, triere. 
3. 

circuit 
- distanță de străbătut pe un drum mai mult sau mai puțin circular, 
stabilit dinainte; drum, distanță parcursă de cineva sau de ceva pe 
un itinerar prestabilit și cu întoarcerea la punctul de plecare 

4. 

SARS CoV-2 (Coronavirus) 

- virus zoonotic din familia Coronaviridae, responsabil pentru 
diverse afecțiuni respiratorii la om, caracterizat prin structură ARN 
monocatenară și înveliș de glicoproteide cu formă amintind de 
coroana solară; 
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Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea  ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei 
procedurii  operaţionale; 

1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia  din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de  aplicare 2 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 3 

7. Documente conexe 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 3 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 8 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 9 

12. Cuprins 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
ACCESUL, TRIAJUL ȘI REGULI IGIENICO-SANITARE PENTRU 

ELEVI ȘI PERSONALUL ANGAJAT 
( Cod document PO 83 SG39 ) 

 
 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT 

SERVICIUL/ 
COMPARTIMENTUL/ 

POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
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2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
ANEXA 1 – PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA PREVENIRII ȘI COMBATERII INFECTĂRII  

      CU SARS COV-2 LA NIVELUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.39 
  
 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ACCESUL, TRIAJUL ȘI REGULI IGIENICO-SANITARE PENTRU 
ELEVI ȘI PERSONALUL ANGAJAT 

( Cod document PO 83 SG39 ) 



 

12/11 
 
 

 
 
 
 
 
 

P L A N   D E   M Ă S U R I, 
Nr. ....... / ........................ 

 

 

.... 


