INFORMAȚII UTILE (elevi și părinți)

Extras din ordinul comun al ME și MS nr. 5196/ 1756/03.09.2021
Art. 5. — (1) Preșcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă
de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare,
obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/ autoimune, boli rare, boli
ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul
și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de
prezența fizică în școală.
(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt
diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni
oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de
tratamente imunosupresoare), cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu
acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați
cu schema completă.
(3) Preșcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni
asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament
imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente
imunosupresoare) pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu
schema completă.
(4) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin. (1), (2) și (3),conducerile unităților de
învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional, inclusiv
online.
(5)
(6)

Preșcolarii/Elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), precum și părinții acestora pot fi
consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor
suplimentare necesare.
(7) Preșcolarii/Elevii cu dizabilități, care participă la cursuri cu prezență fizică, în funcție de
specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității
specifice.
(8)

Art. 6. — (1) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ
preuniversitar/conexe se dispune, la propunerea consiliului de administrație al unității de
învățământ, pentru o perioadă de 14 zile la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu
virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ
primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal.
(2) În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda
doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire
cu virusul SARS-CoV-2.
(3) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare
prealabilă a sălii de clasă.
(4) Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu
a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este
negativ.

Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către
cadrul medical din unitatea de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă
din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim
on-line. Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de
la suspendarea acestora.
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii claselor VII—XII/XIII, vaccinați
împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de
la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică.
(7) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor
confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune
carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a
personalului didactic/nedidactic/ auxiliar.
(8) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor
didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea
unității de învățământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei
epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu
conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la
nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea
comitetului județean pentru situații de urgență/al municipiului București, la propunerea conducerii
unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.
(9) În situațiile prevăzute la alin. (1)—(8), elevii/preșcolarii care au cursurile suspendate
cu prezența fizică, procesul de învățământ continuă în sistem on-line.
(5)

(10)
(11)
(12)
(13)

Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal,
profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea
procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de
pregătire practică și a prevederilor prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic.
Art. 7. — (1) Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru clasa suspendată
temporar se dispune prin decizia conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, după
consultarea și avizul DSP/DSPMB.
(2) Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru unitatea/structura de învățământ
preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea comitetului județean pentru situații
de urgență/al municipiului București, la propunerea conducerii unității de învățământ
preuniversitar/conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.
Art. 8. — (1) DSP/DSPMB are obligația să informeze unitatea/instituția conexă și
cabinetul medical din cadrul acesteia despre existența cazului confirmat pozitiv în rândul
elevilor/personalului din unitățile de învățământ, în vederea întreprinderii măsurilor
necesare. Aceeași obligație o au personalul unității de învățământ, părinții/aparținătorii
legali ai elevului confirmat pozitiv.
(2) Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:
a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se
află în carantină la domiciliu/ carantină instituționalizată;
c) cei care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă
simptome, care a fost testată și care așteaptă rezultatele.
(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), dacă starea de sănătate le permite,
elevii/studenții/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem on-line sau
vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.
(5) Cei care au fost declarați contacți direcți ai unor cazuri confirmate și care nu au
simptome, în situația în care refuză testarea, nu vor fi primiți în unitatea/instituția de
învățământ minimum 14 zile și vor continua învățarea în sistem on-line.

