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Aprobat in CA 4.05.2020 

 

PLAN DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI GESTIONAREA 
INFECȚIILOR CU CORONAVIRUS – COVID – 19 

 

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 
 

Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care infectează atât animalele cât și oamenii. 
Coronavirusurile umane pot cauza simptome similare răcelii comune, în vreme ce altele 

cauzează boli mai severe (precum MERS-sindromul respirator din Orientul Mijlociu și SARS-
sindromul respirator acut sever). Anumite coronavirusuri descoperite la animale pot infecta oamenii-
acestea sunt cunoscute ca boli zoonotice. 

Se presupune că transmiterea este similară cu cea a MERS-CoV şi SARS, pe cale respiratorie, 
prin picaturi de secreţie, produse când o persoană infectată tuşeşte sau strănută. 

Transmiterea este posibilă şi când are loc contactul direct cu fluidele (sânge, materii fecale, 
urină, salivă, spermă) de la o persoană infectată. 

Este considerată şi transmiterea de la animale la om prin contactul cu animale bolnave sau cu 
produse de la acestea, de aceea se recomandă evitarea contactului cu animale bolnave şi aplicarea 
măsurilor generale legate de manipularea animalelor şi produselor de la acestea, prepararea 
alimentelor. 

Denumirea acestui coronavirus stabilită de către Organizația Mondială a Sănătății este 
Covid-19, aceasta înlocuind denimirea neoficială 2019-nCoV. 
 
 
DEFINIȚII 
 

Aceste definitii de caz pot fi actualizate in functie de cerinte noi de supraveghere la nivel 
mondial sau european. 

 Caz suspect-pacient cu infectie respiratorie acuta și debut brusc al cel putin unuia din 
urmatoarele simtome: tuse, febra, durere in gat, scurtarea respiratiei (cresterea frecventei 
respiratorii) care necesita sau nu spitalizare și în perioada de 14 zile anterioare debutului 
simptomelor a intrunit cel putin unul din urmatoarele criterii epidemiologice: a avut contact apropiat 
cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19 sau a avut istoric de calatorie in zone cu transmitere 
comunitara extinsă. 

 Contactul apropiat este definit ca: 
o Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19; 
o Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere de 

mana neurmata de igiena mainilor); 
o Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de 

COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa); 
 
 

http://www.edu.ro/


                                  LICEUL BANATEAN  

                                     OTELU ROSU                                                                                                                     
 

 
 

 

Otelu Rosu  325700, jud. Caraş-Severin                                                                                        București, str. General Berthelot nr 28- 
30,  
      str. Republicii nr. 10-12                                                                                                                             Sector 1 010168  
Tel./ Fax. 40 (0)255 530383                                                                                                                     Tel : 40(0) 21 405 57 06 

                e-mail:liceulotelurosu@gmail.com                                                                                                         Fax : 40(0) 21 310 32 05                                      
www.edu.ro 

 

 

MINISTERUL   

       EDUCAŢIEI  NAŢIONALE 

 

o Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai 
mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute; 

o Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte) cu un caz 
de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m; 

o Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrjire 
directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator 
care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al 
echipamentului de protectie; 

o Persoana care a avut contact in avion cu un caz de COVID-19 si care a stat pe unul din 
cele 2 randuri in orice directie fata de caz, persoane care au calatorit impreuna cu 
cazul sau care iau acordat ingrijire in avion, membri ai echipajului care au servit in 
zona in care s-a aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau deplasarea cazului in 
avion indica o expunere mai extinsa, vor fi considerati contacti apropiati toti pasagerii 
din zona respectiva din avion sau chiar toti pasagerii din avion; 

o Persoana care a stat intr-un areal geografic cu transmitere comunitara extinsa. 
 Caz probabil-un caz suspect la care rezultatul testarii pentru SARS, comunicat de laborator, 

este neconcludent sau la care rezultatul a fost pozitiv la un test pentru pan-coronavirusuri. 
 Caz confirmat-o persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent 

de semnele si simptomele clinice. 
 Risc de sănătate publică - probabilitatea de apariţie a unui eveniment care poate afecta 

sănătatea grupurilor populaţionale umane, cu accent pe cel care se poate răspândi 
internaţional sau prezintă un pericol direct şi sever. 

 Carantina- restricţia activităţilor şi/sau separarea de alte persoane a acelor persoane suspecte 
provenite din zone geografice sau localități în care s-au confirmat cazuri de îmbolnăvire cu 
Covid-19 și care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau 
bunurilor suspecte într-o maniera care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau 
contaminării. 

 Decontaminare- procedură prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a elimina un agent 
sau materie infecţioasă sau toxică prezentă pe suprafaţa corpului unei persoane sau animal, 
dintrun sau de pe un produs preparat pentru consum sau orice alte obiecte neînsufleţite, 
inclusiv mijloace de transport, ce pot constitui un risc de sănătate publică. 

 Dezinfecţie- procedura prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a controla sau elimina 
agenţii infecţioşi de pe suprafaţa corpului uman sau animal sau dinăuntrul sau de pe suprafaţa 
bagajelor, mărfurilor, containere, mijloace de transport, bunuri sau colete poştale prin 
expunere directă la agenţi chimici sau fizici. 

 Infecţie-pătrunderea şi dezvoltarea sau multiplicarea unui agent infecţios în corpul uman sau 
animal care poate constitui un risc de sănătate publică. 

 Izolare- restricţia activităţilor şi/sau separarea de alte persoane a acelor persoane suspecte 
provenite din zone geografice sau localități învecinate zonelor geografice sau localităților în 
care s-au conformat cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 și care nu sunt bolnave, sau a 
bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau bunurilor suspecte într-o maniera care să 
prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminării. 
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CAPITOLUL 2 DISPOZIȚII GENERALE 
 
Scopul planului: 
a) stabilirea unui set de reguli şi măsuri, pentru asigurarea unei intervenţii oportune şi 
unitare, în situaţia suspiciunii sau confirmării unor cazuri de infecție cu Covid-19; 
b) stabilirea responsabilităţilor privind monitorizarea situaţiilor, schimbul de informaţii, 
coordonarea acţiunilor forţelor şi mijloacelor şi managementul acţiunilor de intervenţie; 
c) limitarea răspândirii epidemiei prin desfăşurarea acţiunilor în cooperare cu structurile de 
specialitate; 
d) stabilirea măsurilor de protecţie a personalului propriu. 
 
CAPITOLUL 3 MĂSURI DE PREVENIRE 
 
Măsuri de prevenire cadre didactice , personal didactic auxiliar si nedidactic, la revenirea in 
activitate.: 

1. Afișarea pe site-ul Liceului Bănățean și aducerea la cunoștinta personalului angajat din 
institutie Planului de masuri pentru gestionarea infectiilor cu CORONAVIRUS COVID – 19. 
2. Afișarea pe site-ul instituției și la avizierul de la intrarea în instituție a măsurilor 

comunicate de Ministerul Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS 
COVID – 19. (http://www.ms.ro/recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-
prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/) 

3. Afișarea pe site-ul instituției și la avizierul de la intrarea în instituție a numărului de 
TELVERDE pentru solicitarea de informații legate de COVID – 19. (TELVERDE 
#COVID-2019: 0800 800 358). 

4. Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu în care cadrele medicale din cadrul 
dispensarului medical scolar vor lua temperatura corporala zilnic la intrarea in unitate 
pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, aflat in activitate 

5. Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu în care se află dezinfectant de mâini 
pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, aflat in activitate. 

6. Amenajarea la intrarea în fiecare sala de clasa  a unui spațiu în care se află dezinfectant 
de mâini pentru toate persoanele care intră în sala respectivă. 

7. La intrarea în instituție personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, aflat in 
activitate i se va solicita să poarte mască de protecție si manusi. Masca si manusile de 
protectie vor fi utilizate pe tot parcursul activitatii desfasurate in institutia scolara. 

8. Zilnic , la intrare în instituție personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, aflat in 
activitate i se va solicita să completeze chestionarul referitor la contactul si starea de 
sanatate a acestora. 

9. La revenirea in activitate personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, va fi instruit 
referitor la masurile de protectie generale si specifice postului, ce va trebui sa le respecte 
si modul in care va face acest lucru. 

10. La revenirea in activitate personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, va fi 
informat asupra sarcinilor pe care trebuie sa le realizeze, programului de acces in scoala 
pentru indeplinirea acestora, planificarea spatiilor in care isi vor desfasura activitatea. 
Conducerea unitatii de invatamant va lua măsuri de împărțire a  întregului personal care  
este in activitate în grupe şi de decalare a  programului de începere şi terminare a 
acestuia, astfel incat contactul fizic intre mai multe persoane sa fie minim. 

http://www.edu.ro/
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o Personalului didactic i se va comunica cu minim 24 de ore inaintea revenirii in 
activitate sarcinile, programul de acces si repartitia in sali pe mail, pagina de 
facebook a cadrelor didactice si pe cea de whatsapp. 

o Pesonalului didactic auxiliar si nedidactic, in prima zi de revenire in activitate. 
11. Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic va fi informat cu privire la procedura 

de acordare a concediului medical in caz de carantina si izolare la domicilui. 
12. Asigurarea la nivelul fiecărui corp de cladire a materialelor igienico-sanitare pentru 

dezinfecția mâinilor și a suprafețelor pentru personalul didactic, didactic auxiliar si 
nedidactic, aflat in activitate 

13. Pentru limitarea propagării virusului personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, 
aflat in activitate va limita, pe cât posibil, deplasarea intre salile de clasa si/sau intre 
salile de clasa si birourile sectorului administrativ si /sau corpurile de cladiri. 
Comunicarea cu secretariatul /contabilitatea se poate face telefonic, prin intermediul 
emailului, sau prin intermediul grupului de whats app si facebook a personalului scolii. 

14. In cazul in care personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, se deplaseaza la 
serviciu cu mijloace de transport in comun sau cu mijloace proprii auto utilizate de mai 
multe persoane pentru care nu se poate aplica distantarea sociala, se va solicita acestora 
gasirea unor solutii alternative care sa ofere siguranta prin  eliminarea riscului de 
contaminare. 

15. In perioada in care se va impune prezenta fizica personalul didactic, didactic auxiliar si 
nedidactic, aflat in activitate la sediul institutiei, se va avea in vedere mentinerea distantei 
de cel putin 1,5  metrii fata de celelalte persoane din incinta. 

16. În cazul unui cadru didactic, didactic auxiliar si nedidactic confirmat cu COVID – 19, 
angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică, în vederea demarării 
procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice.  

CAPITOLUL 4. MASURI DE IGIENA  

RECOMANDĂRILE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII: Recomandări generale pentru 
protejarea sănătății în vederea reducerii expunerii și a transmiterii virusurilor cu transmitere 
respiratorie includ igiena mâinilor și igiena respiratorie, precum și practici pentru o 
alimentație sigură: 

 Spălați-vă mâinile de multe ori;  
 Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;  
 Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile;  
 Acoperiți-vă gura și nasul daca strănutați sau tușiți;   
 Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât, în cazul, în care va prescrie medicul;   
 Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;   
 Utilizați masca de protecție doar, în cazul, în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în 

care acordați asistență persoanelor bolnave;   
 Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantina din 

Europa de cel puțin 14 zile;   
 Animalele de companie nu transmit coronavirus. (pentru actualizări consultați link-ul 

http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/ ) 
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Recomandările Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: 

 Evitarea contactului cu persoanele care suferă de infecții respiratorii acute și interzicerea 
acestora de a veni în contact direct sau indirect cu animalele și produsele de origine animală;   

 Spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun sau cu soluții dezinfectante, în special după 
contactul direct cu persoanele sau cu animalele bolnave;   

 Evitarea contactului neprotejat cu animalele din ferme sau cu animalele sălbatice;   
 Toate produsele de origine animală în stare crudă (carnea, organe, lapte, etc) trebuie 

manipulate cu grijă, pentru a evita contaminarea încrucișată cu alimente ce nu necesită gătire, 
conform bunelor practice de siguranță alimentară;   

 Gătirea termică a cărnii, ouălor, laptelui (produselor și subproduselor de origine animală);   
 Efectuarea de schimburi comerciale cu evitarea oricarui risc epidemiologic. (pentru 

actualizări consultați link-ul http://www.ansvsa.ro/ )  

CAPITOLUL 5.  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

EMITENT:     GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 29 noiembrie 2005 
Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2006 
Forma actualizata valabila la data de : 11 martie 2020 
CAP. III 
    Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă 
    ART. 18 
    În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de: 
    b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină; 
    ART. 20 
    (1) Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice 
continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de 
direcţia de sănătate publică. 
    (2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul 
stabilită conform art. 10. 
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