
I. Principiile generale care stau la baza normelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în contextul epidemiei cu noul coronavirus sunt protecţia 

individuală, protecţia colectivă, combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a virusului şi izolarea persoanelor bolnave şi contaminate. 
 

 

Măsurile esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ: 
 

- Igiena riguroasă a mâinilor; 
 
- Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ; 
 
- Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul şi exteriorul 

unităţii de învăţământ; 
 
- Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este 

"1 clasă de elevi = 1 sală de clasă; 
 
- Asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă; 
 
- În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul prezenţei în clasă; 
 
- Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-

CoV-2; 
 
- Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, 

pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei; 
 
- Unităţile de învăţământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid care vor putea fi completate şi cu alte măsuri. 
 

În funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi de infrastructura şi resursele umane ale fiecărei unităţi de învăţământ 

în parte, autorităţile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare unul dintre următoarele scenarii de funcţionare a 

unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare, astfel cum sunt descrise în anexa nr. 1A la prezentul ghid. 



Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de 

învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie 

 

 

Scenariul 2 Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul 

primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea 

tuturor normelor de protecţie şi Revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 

săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea 

şi aplicarea tuturor normelor de protecţie 

 

 

Scenariul 3 Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online  
 
 
 
 

Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrie 

 

Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti (DSP) informează până la data de 7 septembrie inspectoratul şcolar judeţean/al 

municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia 

epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi. 

 

Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti transmite unităţilor şcolare informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la 

nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare. 
 

Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind 

scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru începutul anului şcolar 2020-2021. 
 

Criteriul epidemiologic în baza căruia unităţile de învăţământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenţei cumulate (numărul total de 

cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori). 



În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raţionament: 
 

1.Dacă rata incidenţei cumulate este sub 1/1.000 locuitori - se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învăţământ în 

parte, în funcţie de infrastructura şi resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ. 
 

2.Dacă rata incidenţei cumulate este între 1-3/1.000 locuitori - se va aplica scenariul 2 pentru toate unităţile de învăţământ din localitate. 
 

3.La o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă de 3/1.000 locuitori, DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti va prezenta CJSU/CMBSU o 

analiză a situaţiei epidemiologice din localitate. În funcţie de existenţa transmiterii comunitare în localitate şi numărul de focare existente în 

unităţile de învăţământ din localitate, precum şi alte criterii de risc, CJSU/CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, suspendarea temporară 

a activităţilor didactice care presupun prezenţa faţă în faţă din unităţile de învăţământ (scenariul 3), cursurile desfăşurându-se online. În absenţa 

unei astfel de decizii, unităţile de învăţământ din localitatea respectivă vor funcţiona în scenariul 2. 
 

 

4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unităţi de învăţământ se vor aplica criteriile de suspendare a 

cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul ghid, clasa sau întreaga şcoală putând fi închisă pentru 14 zile, cursurile desfăşurându-se 

online. 
 
 

Hotărârile privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. 
 


