
ORDIN nr. 1494 din 31 august 2020 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 

 

ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ 

preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19  
 

IV. Protocoale  

1. Protocol pentru cantine  

- În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente 

meselor şi a accesului va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările şi întâlnirile între grupe de 

elevi pe culoare;  

- Respectarea măsurilor de distanţare fizică de 1,5 m se aplică în orice context şi în orice spaţiu, atât 

la masă, cât şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea felurilor de mâncare etc.;  

- Gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel 

încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosinţă;  

- Înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini;  

- Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă;  

- În cazul în care elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei, membrii personalului vor purta măşti şi 

se vor spăla pe mâini după fiecare contact;  

- Sala de mese va fi aerisită înainte şi după masă;  

- Se va realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform Planului de curăţenie şi 

dezinfecţie.  

2. Protocol pentru internate şcolare  

- Înainte de redeschiderea căminului se va efectua curăţenia şi dezinfecţia aprofundată a tuturor 

spaţiilor comune şi de cazare;  

- Va fi organizată zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective;  

- Măsuri de protecţie:  

-- Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului în funcţie de numărul de elevi cazaţi;  

-- Camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de elevi, cu respectarea distanţării fizice de cel 

puţin 1 m între paturi.  

-- Vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de 

elevi din aceeaşi grupă pentru a limita amestecarea elevilor din grupe diferite; 

-- Va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, 

vor fi furnizate elevilor soluţii lichide pe bază de alcool în cantităţi suficiente;  

-- Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerările;  

-- Portul măştii este obligatoriu în spaţiile comune;  

-- Elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală;  

-- Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat;  

-- Se va evita utilizarea de covoare/mochete;  

-- Elevilor cazaţi în cămin li se va recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în 

mod regulat camerele;  

-- Va fi organizat accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate 

utilizării comune), astfel încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte şi după fiecare utilizare;  

-- Elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare 

în camera proprie;  

-- Personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de 

funcţionare a căminului în perioada respectivă;  

-- În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de 

izolare şi se va anunţa direcţia de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgenţă 112.  


