
EXTRAS –P. O. PRIVIND TRIAJUL ELEVILOR 

 

Triajul zilnic: 

1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi 

aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea elevului la 

cursuri. 

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

- cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, 
dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 
- cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 
- cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de 
carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 
 
Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: 
 
- când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 
- dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie a tractului respirator, dar nu a fost 
confirmat cu virusul SARS-CoV-2; 
- cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie nazală clară, 
ochi curgători/prurit); 
 
2. De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin 

observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor; 

3. În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării 

cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare; 

4. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va 

realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe care elevul o va 

preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul persoanei 

desemnate; 

5. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni 

cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se 

izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de 

conducerea unităţii de învăţământ. 

6. A fost desmnat un  cadru didactic, prof.Georgiana Leontescu,  responsabil cu evidența elevilor și a cazurilor 

de îmbolnăviri din unitatea școlară. Acesta va coordona activitatea de prevenire a infecției cu SARS CoV-2 și 

se va afla în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții I.S.J., D.S.P., ai autorităților 

locale și ai C.J.C.C.I.. 


