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PROCEDURA OPERATIONALĂ 
Privind 

ADMINISTRAREA TESTELOR RAPIDE ANTIGEN NON-INVAZIVE 
EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVĂ 

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

Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia 
responsabilii / 
operaţiunea 

I 2 3 

Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Membru C.E.A.C. 
Verificat STANCA MARIA Director 
Aprobat STANCA MARIA Director 

Data Semnătura 
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2. SITUATIA EDITIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII, , , 
OPERAŢIONALE

Ediţia / revizia Componenta revizuită Modalitatea reviziei 
în cadrul ediţiei 

I 2 3 
Ediţia I 

Revizia I 
Revizia II 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

editiei 
4 
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Nr. 
Crt. 
3,1. 

3.2. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA /
REVIZIA DIN EDITIILOR PROCEDURII OPERATIONALE' ' 

Scopul Nr. Serviciu/ Funcţia Nume şi Data Semnătura difuzării Exemplare Compartiment primirii Prenume 
I 2 3 4 5 6 

Verificare 1 Conducere Director Stanca 2.12.2021 
Maria 

Informare 1 Secretariat Secretar Toma 2.12.2021 
Gabriela 

Informare Conform Personalul Conform 2.12.2021 
Deciziei unităţii statului de 

funcţii 
anrobat 

Informare 1 Comitetul de 2.12.2021 
părinti 

Aplicare 1 Personalul 2.12.2021 
unitătii 

Informare I Secretariat Secretar Toma 2.12.2021 
Gabriela 

Informare 1 Asociaţia de Preşedinte Turcitu 2.12.2021 
Părinti Vasile 

Evidenţă I Secretariat Secretar Toma 2.12.2021 
Gabriela 

Arhivare I Secretariat Secretar Toma 2.12.2021 
Gabriela 

Alte Postare pe 
scopuri site-ul şcolii 

4. SCOPUL

4.1 Scopul prezentei proceduri este: 

- de a identifica rapid eventualele cazuri de infecţie cu virusul SARS-COV- 2 prin testarea
periodică, utilizând teste rapide antigen noninvazive din proba de salivă. 

5. DOMENIUL DE APLICARE

5.1. Prezenta procedura se aplică tuturor elevilor, părinţilor, cât şi personalului şcolii (cadre 
didactice, didactice auxiliare), personalului medical. 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

6.1. Legislaţie primară 
- Art.94, 95, 114 şi 123 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu completările şi modificările
ulterioare;
- Art. I O din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
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6.2. Legislaţia secundară 
- Ordinul ministrului educaţiei şi al ministerului sănătăţii, nr.5.338/2.015/2021 pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
sig u ranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2.
- Ordinul nr.5.608/2.506/2021 privind completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al
ministerului sănătăţii, nr.5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii
în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2.

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unităţii 
- Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39;
- Hotărâri ale Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului Profesional;
- Alte acte normative.

7. DOCUMENTE CONEXE
• Decizia internă
• Tabel tip de difuzare a procedurii

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE

8.1. Generalităţi: 
Unitatea de învăţământ emite şi pune în aplicare prezenta procedură, în vederea asigurării 

atât a cadrului legal, cât şi a organizării şi desfăşurării optime a activităţii specifice. 

8.2. Resurse necesare 
8.2.1. Resurse materiale 

Teste rapide antigen noninvaziv efectuate din proba de salivă. 
Tehnică de calcul (PC, laptop); 

- Copiator, imprimantă, telefon, fax, internet;
Rechizite, hârtie imprimantă, toner, avizier, etc.

8.2.2. Resurse umane 
Conducerea unităţii şcolare; 
Coordonatoarii claselor , cadrele didactice-auxiliare ; 
Responsabilul cu activitatea de prevenire a infecţiei 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 unităţii de învăţământ.
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8.3. Modul de lucru: 

I ;:::: ire 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: Decembrie a.c. 

Pasu/2 
Aplicarea procedurii operaţionale 

În temeiul legislaţiei aplicabile cuprinse la punctul 6, conducerea unităţii de învăţământ, 
aprobă forma şi modul de organizare şi administrare a testelor rapide antigen non-invazive 
efectuate din proba de salivă. 

Termen: decembrie a.c. 

Pasu/3 
Repartizarea activităţilor la nivelul unităţii de învăţământ 

La nivelul unităţii de învăţământ se numeşte responsabilul cu activitatea de raportare a 
cazurilor pozitive cu infecţia SARS Co V-2, şi în baza prezentei proceduri, personalului angajat şi 
asociat îi revin atribuţii şi responsabilităţi în procesul de organizare şi desfăşurare a activităţilor 
de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă. 

Termen: decembrie a.c. I permanent 

Pasul 4 
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

La nivelul unităţii şcolare, serviciul secretariat va completa, va ţine evidenţa şi va arhiva 
dosumentele în cauză. 

Termen: Permanent 

8.5. Descrierea procedurii 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide ca testarea periodică cu teste 
rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă să se realizeze la domiciliu, sub 
supravegherea părintelui/reprezentantul legal, în prima zi şi în a 4-a zi lucrătoare a 
săptămânii, dimineaţa. 

În cazul elevilor cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen non-invaziv efectuat din proba de 
salivă la domiciliu, părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia de a comunica în scris sau 
electronic, în intervalul orar 8:00-10:00, către coordonatorul clasei, rezultatul testului, 
împreună cu următoarele informaţii: nume şi prenume elev, CNP elev, adresa domiciliului în 
fapt, număr de telefon de contact şi menţiunea dacă părintele/reprezentantul legal doreşte 
testarea la domiciliu prin intermediul ambulanţei (cf. Anexei !).Testarea, de către ambulanţă 
se va realiza gratuit cu test rapid antigen ( cu probă recoltată prin exsudatnazofaringian) sau 
RT-PCR. 
Elevul cu rezultatul pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, 
continuă activitatea didactică în regim online şi poate relua cursurile cu prezenţă fizică după 
prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în 
ultimele 24 de ore. 
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Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, 
efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezenţă fizică după I 4 zile de la data 
rezultatului pozitiv obţinut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă. 

8.6. Recomandări generale de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba 
de salivă: 

1. Se respectă instrucţiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform 
recomandărilor producătorului

2. Se păstrează testele între +2 - +30 C
3. Se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de 

aluminiu
4. Se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare
5. Se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puţin o oră înainte de efectuarea

testului, în funcţie de prevederile producătorului
6. Se asigură permanent dezinfecţia corectă a mâinilor şi suprafeţelor.

8. 7. Pentru testarea propriu-zisă :

1. Se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat şi folosiţi-l cât 
de curând posibil.

2. Se aşează dispozitivul de testare pe o suprafaţă plană şi curată
3. Se scoate un tub de extracţie şi o sticluţă de soluţie. Scoateţi capacul şi adăugaţi 

soluţia în tubul de extracţie.
4. Se scuipă saliva în recipientul pentru colectare a salivei
5. Se extrag 4 picături de salivă bcu o pipetă şi se transferă în tubul de extracţie.
6. Se îndoaie şi se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca 

şi deşeu medical
7. Se închide tubul de extracţie cu capacul şi se agită uţor, vertical, timp de 

aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bin cu soluţia
8. Se transferă 3 picături de probă în spaţiul de probă al dispozitivului de testare

(caseta)
9. Se citeşte rezultatul după 10-15 minute.
10. Se interpretează rezultatul conform instrucţiunilor de utilizare :

POZITIV : Apar două linii.O linie colorată apare în zona martor (C) şi o altă linie 
colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare.
NEGATIV : O linie colorată apare în zona - martor (C) şi nu apare nicio linie în 
zona de test (T). 
NECONCLUDENT: Linia de control nu apare. Volumul specimenului
insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie
motivele cele mai probabile ale rezultatelor nule.Revizuiţi procedura şi repetaţi
testul utilizând o nouă casetă de testare.
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9. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI ŞI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII

9.1. Conducerea unităţii de învăţământ: 

Directorul: 
a) numeşte responsabilul coordonator cu activitatea de raportare a cazurilor pozitive cu 

infecţia SARS CoV-2; 
b) este informat zilnic/ori de câte ori este cazul, prin inte1mediul responsabilului, cu privire

la situaţiile apărute Ia nivelul unităţii şi decide calea de urmat; 
c) permanent colaborează cu autorităţile competente şi informează inspectoratul şcolar, 

cu privire la existenţa sau inexistenţa cazurilor suspecte de îmbolnăvire la nivelul unităţii, precum 
şi măsurile dispuse; 

e) realizează împreună cu responsabilul monitorizarea activităţii şi se asigură de aplicarea
şi respectarea prevederilor procedurale; 

f) Se consultă cu consiliul profesoral/ asociaţia părinţilor, reprezentanţii organizaţiilor
sindicale, autorităţile administraţiei publice locale, pentru organizarea în bune condiţii a 
activităţilor desfăşurate, în contextul actual; 

h) Informează personalul şcolii asupra programului şi regulilor ce vor fi aplicate în 
contextul prevenirii şi combaterii îmbolnăvirilor cu SARS-Co V-2 în unitatea de învăţământ; 

Directorii adjnncţi: 

9.2. Realizează următoarele activităţi: 
a) sunt informaţi de existenţa oricărui caz apărut la nivelul unităţii;
b) colaborează cu ceilalţi salariaţi în vederea asigurării respectării procedurii;
c) informează conducerea şcolii cu privire Ia situaţiile apărute la nivelul unităţii şi decid de 

comun acord calea de urmat, în baza procedurii operaţionale; 
d) Raportează către DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv

efectuat din proba de salivă în vederea asigurării testării lor prin test certificate antigen rapid sau 
RT-PCR. 

e) solicită intervenţia şi sprijinul serviciilor medicale de specialitate.

9.3. Coordonatorii claselor: 

a) Conform programului de distribuire a testelor elaborat de către personalul medical din
cadrul unităţii de învăţământ, coordonatorii claselor preiau testele . 

b) Distribuie testele către elevi
c) Asigură instruirea părinţilor privind măsurile şi recomandările generale de utilizare a

testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă. 
d) Transmite pe emailul testpozitiv@scoala39.ro rezultatele testelor primite de la părinţii

elevilor testaţi POZITIV. 
e) Comunică conducerii unităţii eventualele situaţii de natură să afecteze siguranţa sanitară

a elevilor şi a personalului şcolii; 

9.4. Secretariatul/ cabinetul medical 

a) Personalul medical preia testele de la conducerea unităţii şi elaborează un program de 
distribuire a testelor în zilele de Joi şi Vineri către coordonatorii claselor. 
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Nr. 
Crt. 

I. 

2. 

Nr. 
Crt. 

I. 
2. 
3. 
4. 

b) Menţine legătura cu permanentă cu DSPMB, împreună cu responsabilul desemnat în 
acest sens; 

c) Informează DSPMB despre depistarea unor cazuri suspecte de îmbolnăvire la elevi sau 
personalul şcolii, cu informarea prealabilă a conducerii unităţii de învăţământ; 

d) Păstrează evidenţa elevilor testaţi pozitiv la testul antigen noninvaziv efectuat din proba
de salivă. 

e) Personalul cabinetului medical realizează zilnic triajul epidemiologic.

9.5. Administratorul financiar: 
- Asig ură resursele financiare, conform bugetului aprobat ( dacă este cazul).

Nr. 

  
crt. a In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

Co tp 
I. Responsabil/Membrii CEAC X 
2. Director X X X 
3. Membrii CA X X 
5. Diriginti/Învăţători 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 

10. DEFINITII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI ÎN PROCEDURA
OPERAŢIONALĂ

10.1. Definiţii ale termenilor 

Termenul Definitia si / sau, dacă e cazul, actul care defineste termenul 
1 2 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie
procedură operaţională (PO) urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în

vederea realizării activitătii cu privire la aspectul procedural
- virus zoonotic din familia Coronaviridae, responsabil pentru

SARS CoV-2 (Coronavirus) diverse afecţiuni respiratorii la om, caracterizat prin structură ARN 
monocatenară şi înveliş de glicoproteide cu formă amintind de 
coroana solară;

10.2. Abrevieri 

Abrevierea Termenul abreviat 
1 2 

PO Procedura operaţională 
In. Informare 
Op. Operare 
Ap. Aplicare 
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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. Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. Difuzare Arhivare Alte 
anexă exemplare Loc Perioadă elemente 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 
Raport asupra 

I. respectării Director CA 1 1 DosarC.A. Permanent 
prezentei PO 

12. CUPRINS

Numărul componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii în cadrul procedurii operaţionale Pagina 
operationale 

Coperta I 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea ŞI 

I. aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei I 
procedurii operationale; 
Situaţia ediţiilor ŞI a reviziilor în cadrul procedurii 1 2. operationale; 

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

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de aplicare .2 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 2 6. activitătii procedurale 

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 7 operatională 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 8 

12. Cuprins 8 
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ANEXA I 

FORMULAR CENTRALIZARE TESTARE ELEV 
( Cod document PO 89 SG39) 

Rezultat test. ............................................ . 

Nume şi prenume elev .............................................................. . 

CNP elev .............................................. . 

Număr de telefon de contact.. ....................................... .. 

Părintele/reprezentantul legal doreşte testarea la domiciliu prin intermediul ambulanţei: 

□ DA 

□ NU

Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către unitatea de învăţământ, inclusiv pentru transmiterea datelor la Direcţia de Sănătate Publică 
a Municipiului Bucureşti, rezultate din prezentul formular transmis către unitatea de învăţământ 
Şcoala Gimnazială nr.39. 

Data: 

Semnătură: 

IMPORTANT: 
- Formularul se va completa cu majuscule

Persoana care completează datele în prezentul formular îşi asumă introducerea corectă a
datelor.

- Formularul se va transmite NUMAI în cazul în care rezultatul testului este POZITIV.
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TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 

PROCEDURA OPERATIONALĂ' 
Privind 

ADMINISTRAREA TESTELOR RAPIDE ANTIGEN NON-INVAZIVE EFECTUATE 
DIN PROBA DE SALIVĂ 

( Cod document PO 89 SG39 ) 

NR. NUME ŞI PRENUME SERVICIUL/ INCADRARE/ DATA SEMNATURA 
CRT. DESTINATAR DOCUMENT COMPARTIMENTUL/ FUNCŢIE DIFUZĂRII DE LUARE 

POSTUL LA 
CUNOSTINTĂ 

1 
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 
... 
... 
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