CABINET MINISTRU
Nr.__________/____________2020

ORDIN COMUN
pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu
SARS-CoV-2 în creșe, grădinițe și alte instituții care desfășoară activități
educaționale cu copiii

Având în vedere prevederile:
- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.
5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 41 și 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătăți nr.
4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de
învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, publicat
în M.O. nr. 417/19.05.2020;
- Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătăți nr.
4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile
publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului
Educației și Cercetării, publicat în M.O. nr. 417/19.05.2020.
- art.11 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din
11.06.2020 prin care s-au stabilit măsurile din etapa a treia de relaxare;
- art. 10 alin. (2) lit. b) și alin. (3), art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (2) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- MMPS
- Recomandările Institutului Național de Sănătate Publică, din data de 27.05.2020,
pentru măsurile de protecție care trebuie aplicate în vederea redeschiderii creșelor,
grădinițelor, afterschoolurilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2;
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- în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, ale art. 7 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale………MMPS,

ministrul educației și cercetării, ministrul sănătății și ministrul muncii și protecției
sociale emit prezentul ordin.

I. Cadrul general
Art. 1. -Prezentul ordin stabilește măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor
cu SARS-CoV-2 pentru creșe, grădinițe/unități de învățământ preșcolar și alte
instituții care desfășoară activități educaționale cu copiii/elevii, de tipul centrelor
educaționale sau after-school-urilor, după încheierea anului școlar 2020-2021, pe
perioada vacanței de vară.
Art. 2.(1) -Managerii/directorii/coordonatorii entităților prevăzute la art. 1 au
obligația să ia, anterior deschiderii, următoarele tipuri de măsuri:
a) măsuri speciale de igienă și comportament în ceea ce privește calitatea apei
potabile furnizate;
b) măsuri speciale de curățenie și igienizare;
c) măsuri speciale pentru protecția personalului;
d) măsuri pentru stabilirea responsabilităților personalului și pentru
completarea, după caz, a fișelor de post ale acestuia.
(2) Măsurile speciale de igienă și comportament în ceea ce privește calitatea apei
potabile furnizate la nivelul creșelor/grădinițelor/altor instituții care desfășoară
activități educaționale cu copiii/elevii, după încheierea anului școlar 20202-2021,
implică următoarele demersuri:
a) apa de la robinet trebuie să fie lăsată să curgă o perioadă mai lungă de timp,
pentru a se asigura înlocuirea apei stagnante în conducte, cu apa potabilă
sigură (tratată) de la rețeaua de distribuție sau din sursă proprie;
b) sistemele de apă caldă trebuie readuse la o temperatură de funcționare de
60°C sau mai mare si la o temperatură de circulație de peste 50°C pentru a
diminua riscurile microbiene;
c) sistemele de apă rece trebuie readuse la temperatura de sub +20°C;
rezervoarele de depozitare la nivel de clădire pot necesita dezinfectare
înainte de reutilizare;
d) efectuarea de analize de laborator pentru verificarea conformității cu Legea
nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările
ulterioare.
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(3) Măsurile speciale de curățenie și igienizare implică următoarele demersuri:
a) curățenie generală, prin ștergerea prafului, spălarea cu apă și detergent,
spălare cu substanțe dezinfectante pe bază de alcool (60-70%) și, apoi, clătire
repetată cu apă potabilă a tuturor suprafețelor (podele, uși, geamuri, dulapuri,
mese, scaune etc.);
b) curățarea vaselor de gătit, a veselei și a tacâmurilor, pentru cazul în care
unitatea/instituția oferă servicii de masă pentru copii/elevi;
c) spălarea lenjeriei cu detergent, la o temeperatură de 90 grade C, precum și
igienizarea saltelelor (prin aerisire, prin expunere la soare sau la aparate cu UV);
d) eliminarea covoarelor/mochetelor, a perdelelor și/sau a draperiilor și a
jucăriilor din materiale textile (inclusiv a celor de pluș);
e) aerisirea incintelor și/sau, după caz, igienizarea acestora cu ajutorul unor
lămpi UV;
f) montarea sau plasarea la intrarea în incintă și în fiecare spațiu din incintă a
unor doze cu soluție dezinfectantă pentru mâini;
g) asigurarea cantităților necesare de materiale igienice pentru grupurile
sanitare (săpun lichid, hărtie igienică și prosoape de hârtie).
(4) Măsurile speciale pentru protecția personalului implică următoarele demersuri:
a) asigurarea necesarului de măști, mănuși de protecție, viziere și halate de
protecție (opțional) pentru întreg personalul;
b) verificarea și, după caz, reorganizarea/reamenajarea spațiilor dedicate
personalului, în așa fel încât fiecare să dețină un spațiu propriu în care să își
poată depozita obiectele personale, inclusiv îmbrăcămintea și încălțămintea de
interior/exterior;
c) elaborarea, în colaborare cu medicul/asistenta medicală/reprezentantul DSP
desemnat, a procedurii specifice privind interacțiunea cu copiii/elevii, cu colegii
și cu părinții/aparținătorii copiilor/elevilor și semnarea procesului-verbal ca
urmare a realizării instructajului specific; după caz, se pot realiza, înainte de
deschidere, simulări;
d) prezentarea și prelucrarea regulilor de completare a Declarației angajament,
din Anexa nr.1.
(5) Măsuri pentru stabilirea responsabilităților personalului și pentru completarea,
după caz, a fișelor de post ale acestuia implică următoarele demersuri:
a) stabilirea și discutarea cu fiecare membru al personalului în parte, a
responsabilităților, în contextual dat de procedura sprecifică privind interacțiunile
cu copiii/elevii, cu colegii și cu părinții/aparținătorii copiilor/elevilor;
b) revizuirea și/sau completarea fișelor de post și aprobarea lor în CA sau, după
caz, de către manager/coordonator.
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II. Acțiuni
și
măsuri
implementate
la
nivelul
instituțiilor
care
administrează/coordonează activitățile din creșele, grădinițele și instituțiile de
tipul centrelor educaționale sau after-school-urilor
Art. 3.(1) – Creșele de stat sunt în administrarea autorităților publice locale și în
coordonarea metodologică, din punct de vedere educational, a Inspectoratului
școlar județean/al municipiului București;
(2) Grădinițele (unitățile de învățământ preșcolar de stat) sunt în administrarea
autorităților publice locale și în coordonarea metodologică, din punct de vedere
educational, a Inspectoratului școlar județean/al municipiului București;
(3) Creșele și grădinițele particulare, precum și centrele educaționale și afterschool-urile sunt în administrarea unor persoane/entități private.
Art.4.(1) – Autoritățile publice locale, în colaborare cu inspectoratele școlare
județene/al municipiului București transmit direcțiilor de sănătate publică județene
și a municipiului București, cu cel puțin o trei zile înainte, perioada de desfășurare
a activităților la care participă copiii/elevii înscriși în creșele și grădinițele de stat,
precum și intervalul orar.
(2) Persoanele/entitățile private în administrarea cărora se află creșele, grădinițele,
centrele educaționale și after-school-urile transmit direcțiilor de sănătate publică
județene și a municipiului București, cu cel puțin cu trei zile înainte, perioada de
desfășurare a activităților la care participă copiii/elevii înscriși, precum și intervalul
orar.
Art. 5.(1) - Autoritățile publice locale, în colaborare cu inspectoratele școlare
județene/al municipiului București și, după caz, direcțiile de sănătate publică
județene și a municipiului București verifică respectarea de către creșele și
grădinițele de stat a normelor instituite de autoritățile de resort privind asigurarea
materialelor de igienă și de protecție sanitară necesare, atât pentru copii/elevi, cât
și pentru personalul didactic/didactic auxiliar și nedidactic, precum și respectarea
măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARSCoV-2;
(2) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București verifică
respectarea de către creșele și grădinițele particulare, de către centrele
educaționale și after-school-uri a normelor instituite de autoritățile de resort privind
asigurarea materialelor de igienă și de protecție sanitară necesare, atât pentru
copii/elevi, cât și pentru personalul didactic/didactic auxiliar și nedidactic, precum
și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii
infectării cu SARS-CoV-2.
Art. 6.(1) -Autoritățile publice locale monitorizează organizarea și desfășurarea
activităților din cadrul creșelor de stat, în baza unor liste de verificare întocmite ca
urmare a consultării măsurilor de organizare și funcționare prevăzute la art.11 al
prezentului oridin;
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(2) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București monitorizează
organizarea și desfășurarea activităților din cadrul grădinițelor (unităților de
învățământ preșcolar) de stat, în baza unor liste de verificare întocmite ca urmare
a consultării măsurilor de organizare și funcționare prevăzute la art.11 al prezentului
oridin;
(3) Instituțiile care au autorizat derularea serviciilor oferite de creșele și grădinițele
particulare și, respectiv, de centrele educaționale și after-school-uri, monitorizează
organizarea și desfășurarea activităților din cadrul acestora, în baza unor liste de
verificare întocmite ca urmare a consultării măsurilor de organizare a activităților
educationale prevăzute la art.11 al prezentului oridin.
Art. 7. Inspectoratele școlare județene/al municipiului București raportează, la solicitarea
Ministerului Educației și Cercetării, situația privind desfășurarea activităților și
respectarea prevederilor prezentului ordin în grădinițe/unități de învățământ
preșcolar de stat și particulare.
III. Acțiuni și măsuri implementate la nivelul creșelor, grădinițelor (unităților de
învățământ preșcolar), a centrelor educaționale și after-school-urilor
Art. 8. - Conducerile creșelor, grădinițelor (unităților de învățământ preșcolar), a
centrelor educaționale și after-school-urilor răspund de implementarea acțiunilor și
măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și
desfășurarea activităților educaționale cu copiii/elevii după finalizarea anului școlar
2020-2021, pe perioada vacanței de vară.
Art. 9. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea creșei, grădiniței
(unității de învățământ preșcolar), a centrului educațional și after-school-ului se
consultă, după caz, cu: reprezentanții inspectoratului școlar, consiliul profesoral,
consiliul reprezentativ al părinților/asociației părinților, consiliul școlar al elevilor,
reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice locale,
pentru organizarea în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul actual.
Art. 10. - Conducerile creșelor, grădinițelor (unităților de învățământ preșcolar), a
centrelor educaționale și after-school-urilor au următoarele obligații:
a) informează direcțiile de sănătate județene și a municipiului București
despre depistarea unor cazuri suspecte de infecție la copii/elevi sau
personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul creșelor,
grădinițelor (unităților de învățământ preșcolar), a centrelor educaționale și
after-school-urilor și desemnează o persoană cu atribuții în menținerea
legăturii permanente cu direcția de sănătate publică județeană și a
municipiului București;
b) transmit inspectoratelor școlare județene/al municipiului București,
autorităților administrației publice locale, respectiv direcțiilor de sănătate
publică județene și a municipiului București lista cu copiii/elevii și personalul
didactic, didactic auxiliar și nedidactic din creșele, grădinițele (unitățile de

CABINET MINISTRU
învățământ preșcolar), centrele educaționale și after-school-uri care
participă la activitățile educaționale pe perioada vacanției de vară.
Art. 11. –Managerii/coordonatorii creșelor de stat și particulare, managerii
grădinițelor particulare, ale centrelor educaționale și after-school-urilor, consiliile
de administrație ale grădinițelor (unităților de învățământ preșcolar) de stat vor
elabora și vor aproba o procedură proprie, prin care stabilesc propriul circuit de
intrare și de ieșire a copiilor/elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și/sau
nedidactic, precum și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția incintelor,
asigurându-se că:
a) la intrarea în incintă a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic
și a copiilor/elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să
depășească 37,3°C) de către cadrul medical propriu sau desemnat de direcția
de sănătate publică județeană/a municipiului București, care va asigura
asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;
b) în situația în care un copil/elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau
nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate
este precară, nu i se va permite accesul în incintă și i se va recomanda să se
adreseze medicului de familie;
c) participarea copiilor/elevilor la activitățile educaționale pe perioada
vacanței de vară va fi decisă și asumată de părinții acestora printr-o
declarație pe proprie răspundere (Anexa nr.2);
d) copiii/elevii vor fi organizați în cohort pentru limitarea și, eventual,
urmărirea infecției; tipurile de cohort recomandate se regăsesc menționate
în Anexa nr.3;
e) parcursul de la intrarea pe servitutea instituției/unității de învățământ
până la intrarea în incinta acesteia se va realiza pe un traseu bine delimitat
și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică; copiii/elevii vor fi
preluați de la părinți/aparținători și însoțiți de către cadrul didactic/persoana
desemnat/-ă până la intrarea în sala de activități și apoi, după finalizarea
activităților, vor fi conduși în același mod, până la ieșire;
f) la intrarea în instituție/unitatea de învățământ și în fiecare încăpere din
incintă vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe
dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini
etc.);
g) curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de activități
(pupitre/mese, scaune etc.), a clanței ușii, cremonului de la geamuri,
pervazului ferestrei, se realizează prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu
substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de copii/elevi prezenți la
activități;
h) în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu copiii/elevii vor fi
afișate mesaje de informare, adaptate vârstei acestora, cu privire la normele
igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;
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i) intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către alte
încăperi sunt stabilite de instituția/unitatea de învățământ, semnalizate
corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
j) există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant
pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;
k) personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic trebuie să poarte mască
de protecție pe durata interacțiunilor directe cu copiii/elevii, la distanțe mai
mici de 1,5 m și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau
cu săpun;
l) coridoarele, grupurile sanitare, sălile de activități (mobilier și pardoseală)
vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide, în mod obligatoriu între
schimburi (dacă este cazul) și la finalizarea programului;
m) durata unei activități cu copiii/elevii nu va depăși 15-20 minute pentru
copiii antepreșcolari, 30 de minute pentru copiii preșcolari și 40-45 minute
pentru elevii peste 6 ani;
n) fiecare activitate va fi urmată de o pauză de 15-20 minute cel puțin în care
copiii/elevii vor putea merge, individual sau însoțiți, la grupul sanitar pentru
igienizarea mâinilor; în cazul copiilor antepreșcolari și preșcolari această
operațiune poate dura mai mult în contextul în care adultul care are în grijă
o cohortă cu un număr mic de copii va trebui să îl însoțească pe fiecare în
parte;
o) alternanța activitate-pauză va fi gândită în așa fel încât copiii/elevii din
săli de activitate diferite să nu interacționeze pe holuri sau în grupurile
sanitare;
p) aerisirea sălilor de activități se face la un interval de 20-30 minute sau,
pentru o menținere constantă a circulației aerului, se păstrează deschisă cel
puțin o fereastră;
r) cohortele de copii/elevi vor păstra aceeași sală de activitate pe toată
durata programului;
s) materialele și jucăriile folosite de cohorta de copii/elevi în activitățile
zilnice vor fi folosite doar de aceștia, vor fi dezinfectate în prealabil și, în
masura în care acest lucru este posibil, nu vor fi împrumutate de la unul la
altul;
ș) locul fiecărui copil/elev în cohorta lui, pe perioada derulării activităților

educaționale zilnice și, eventual, a servirii mesei, va fi stabilit prin asigurarea
distanței fizice necesare, respectiv a unei suprafețe minime de 4,5 mp/copil
și a unei distanțe minime de 1,5 m între oricare două persoane apropiate;
t) în cazul în care copiii/elevii vor dormi sau vor necesita și o perioadă de
odihnă/relaxare, locul fiecărui copil/elev în paturi/pe saltele va fi stabilit
prin asigurarea unei distanțe minime de 1,5 m sau de cel puțin un pat;
ț) copiii/elevii pot ieși afară în curte, cu respectarea unui program al
instituției/unității de învățământ respective conform căruia nu trebuie să
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interacționeze cohorte din spații interioare diferite în același spațiu exterior,
dacă acesta nu este suficient de mare pentru a asigura 4,5 m/copil/elev;
u) pe tot parcursul derulării activităților cu copiii/elevii în creșe, grădinițe
(unități de învățământ preșcolar), centre educaționale și after-school-uri se
vor respecta, pe cât posibil, regulile generale ale unei conduite sănătoase
(distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii,
strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor
directe cu cei din jur);
Art. 12. – Creșele, grădinițele (unitățile de învățământ preșcolar), centrele
educaționale și after-school-urile, în colaborare cu autoritățile publice locale pot
lua și alte măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARSCoV-2 (lavoare suplimentare pentru spălarea mâinilor, măsuri privind siguranța
copiilor/elevilor pe traseul de la instituția sau unitatea de învățământ la domiciliu
și retur etc.).
IV. Dispoziții finale
Art. 13. - Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, direcțiile
de sănătate publică județene și a municipiului București asigură, acolo unde nu este
personal medical încadrat, în colaborare cu autoritățile publice locale/județene,
personalul medical desemnat să acorde asistența medicală, pentru fiecare creșă,
grădiniță, centru educational, after-school din județ/municipiul București.
Art.14 (1) Măsurile prevăzute în prezentul ordin reprezintă măsuri minimale ce
trebuie să fie luate de entitățile prevăzute la art. 1 și pot fi completate prin
dispoziții emise de conducerile acestora, în colaborare cu autoritățile publice locale,
în funcție de specificul activității acestora.
(2) Nerespectarea de către conducerile entităților prevăzute la art. 1 a condițiilor
igienico-sanitare menționate în prezentul ordin se constată, conform
competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de
Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din
cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, în
conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății
publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 15. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației și
cercetării,
Cristina Monica Anisie

Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru

Ministrul muncii și
protecției sociale
Victoria Violeta Alexandru

CABINET MINISTRU
Anexa nr.1

DECLARAȚIE ANGAJAMENT

Subsemnatul/a

…………………………………………………………………………….,

domiciliat(ă)

în

localitatea …………………………., str. ………………………………nr. …., bl. …….., sc. ………., ap. ……..,
judeţul…………………..

legitimat(ă)

cu

………,

seria

……

nr.

……….,

CNP……………………………………………, angajat al………………………………………………………………., din
localitatea………………………………, județul…………………………………., declar pe propria răspundere
următoarele:

1. nu am avut contact cu persoane suspecte/diagnosticate cu COVID 19,
DA

NU

5. soțul/soția nu a avut contact cu persoane suspecte/diagnosticate cu COVID 19,
DA

NU

6. nu prezint simptome specifice COVID 19 (tuse, febră, pierderea mirosului și/sau a gustului
etc.),
DA

NU

7. sotul/sotia nu prezintă simptome specifice COVID 19 (tuse, febră, pierderea mirosului
și/sau a gustului etc.) .
DA

NU

8. voi respecta regulile de igienă, de protecție și de organizare internă, comunicate de
unitatea de învățământ,
DA

NU

9. voi respecta programul unității de învățământ, comunicat de conducerea acesteia.
DA

NU

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este
pedepsit conform legii.

Data:________________

Semnătura,_______________

CABINET MINISTRU
Anexa nr.2

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a
…………………………………………………………………………….,
domiciliat(ă)
în
localitatea …………………………., str. ………………………………nr. …., bl. …….., sc. ………., ap. ……..,
judeţul…………………..
legitimat(ă)
cu
………,
seria
……
nr.
……….,
CNP…………………………………………….………., părinte al antepreșcoalrului/preșcolarului/elevului
………………………………………………………………………………………..
înscris
la
…………………………………………………………………………………., declar pe propria răspundere
următoarele:

1. este necesară prezența zilnică la serviciu,
DA

NU

2. sunt părinte singur (dacă răspunsul este DA, nu se mai completează punctele : 3,5,7 )
DA

NU

3. soțul/soția are loc de muncă stabil și este necesară prezența zilnică la serviciu a
acestuia/-eia,
DA

NU

4. nu am avut contact cu persoane suspecte/diagnosticate cu COVID 19,
DA

NU

5. soțul/soția nu a avut contact cu persoane suspecte/diagnosticate cu COVID 19,
DA

NU

6. nu prezint simptome specifice COVID 19 (tuse, febră, pierderea mirosului și/sau a gustului
etc.),
DA

NU

7. sotul/soția nu prezintă simptome specifice COVID 19 (tuse, febră, pierderea mirosului
și/sau a gustului etc.);
DA

NU

8. voi respecta regulile de igienă și de organizare internă, comunicate de instituția/unitatea
de învățământ;
DA

NU

9. voi respecta programul instituției/unității de învățământ, comunicat de conducerea
acesteia.
DA

NU

CABINET MINISTRU
10. voi anunța imediat instituția/unitatea de învățământ, în cazul în care eu, o persoană
din familie sau o persoană cu care am interacționat recent a fost confirmată COVID 19.
DA

NU

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este
pedepsit conform legii.

Data:________________

Semnătura,_______________

CABINET MINISTRU
Anexa nr.3
Sugestii pentru organizarea cohortelor
.
Vârsta copiilor/elevilor
dintr-o cohortă
Copii antepreșcolari
(1-3 ani)
Copiii preșcolari
(3-5/6 ani)
Elevi (CP-cls.a VIII-a)

Exemplu de organizare a chortei pe săptămână
1 adult la 3 copii
1 adult la 5 copii
1 adult la 10 elevi

Reguli:
- Adultul responsabil de o cohortă nu se schimbă, însă poate ajuta personalul unei alte
cohort din același spațiu comun;
- Cohorta de copii/elevi din aceeași incintă/sală de activități poate interacționa cu o altă
cohortă din acel spațiu, de regulă în activitățile din exterior (din curte);
- Cohortele din spații diferite în interior vor avea zone de joacă diferite în exterior (în curte);
- Cohortele îşi pot schimba compoziția săptămânal, după un weekend.

