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          Nesecret  
          Ex. unic  
          Nr. 788916 
          Craiova,  
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CĂTRE, 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

 - ÎN ATENŢIA DOAMNEI INSPECTOR GENERAL - 

 

 

 

 Vă transmit alăturat, spre informare, Planul de măsuri pentru 

prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor prin gripă în unităţile de învăţământ din 

sistemul public şi privat. 

           În acest sens, dispuneţi măsurile necesare pentru ca recomandările Ministerului 

Sănătăţii pentru evitarea propagării gripei A (H1N1) la nivelul şcolilor, să fie aduse la 

cunoştinţa personalului Inspectoratului Şcolar şi a personalului şcolilor din sistemul 

public şi privat de pe teritoriul judeţului în scopul însuşirii şi aplicării acestora. 

          Totodată, orice situaţie care impune trecerea la aplicarea planului, mai sus 

menţionat, se va notifica imediat Centrului Operaţional Judeţean din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „OLTENIA” al judeţului Dolj şi Direcţia de 

Sănătate Publică. 

 
  Document ataşat: 

 Planul de măsuri pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor prin gripă în unităţile de 

învăţământ din sistemul public şi privat. 

 

 

 

 

Se transmite prin e-mail. 

                  

 

                    Cu stimă, 

 

                         INSPECTOR ŞEF, 

                         Colonel. 

                               RĂDUCAN LIVIU 

                                                              

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  “OLTENIA” AL 

JUDEŢULUI DOLJ 

Str. C.D. Fortunescu nr.2, CRAIOVA, cod 200385, jud. DOLJ, tel. 
0251.510126, 0730.444714, 0372.709713, fax: 0251.510127 

Adresă e-mail: isuolteniadolj@yahoo.com 

 



Prevenirea şi limitarea extinderii îmbolnavirilor prin A(H1N1) la nivelul şcolilor
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          Anexa 1  
 
 

Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa in 
unitatile de invatamant din sistemul public si privat 

 
 
 

 
I.  Atributii si responsabilitati ale DSP judetene si a municipiului Bucuresti 
 
1. DSP judetene si a municipiului Bucuresti in colaborare cu Inspectoratele 
Scolare Judetene vor realiza inainte de inceperea anului scolar sesiuni de 
instruire a tuturor directorilor institutiilor de invatamant cu privire la masurile de 
sanatate publica ce se impun pentru prevenirea imbolnavirilor prin gripa A/H1N1  
2. DSP judetene prin compartimentele de specialitate vor coordona din punct de 
vedere metodologic realizarea triajului epidemiologic in unitatile de invatamant, 
cu informarea prealabila a medicilor scolari si a medicilor de familie care au in 
arondare unitati de invatamant  
3. DSP judetene prin compartimentele de specialitate vor distribui catre 
Inspectoratele Scolare judetene materiale informative pentru elevi, parinti si 
cadre didactice privind gripa si masuri de prevenire  

 
 

II. Atributii si responsabilitati ale unitatilor de invatamant din sistemul public si 
privat  
 

1. Inspectoratele Scolare judetene raspund de realizarea Planului de asigurare a 
continuitatii activitatii  in unitatile de invatamant din teritoriul de competenta, in 
colaborare cu Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti 

2. Directorii unitatilor de invatamant raspund de aplicarea planului de masuri si 
respectarea circuitului informational privind cazurile suspecte de imbolnavire 
prin gripa conform Anexei 2 a prezentului ordin  

3. Directorii institutiilor de invatamant vor informa toate cadrele didactice din 
subordine asupra responsabilitatii de implementare a planului de masuri pentru 
prevenirea imbolnavirilor prin gripa  

4. Directorul institutiei de invatamant va constitui un comitet de gripa cu 
responsabila de colectarea si raportarea la DSP judetean/a municipiului 
Bucuresti a datelor privind cazurile suspecte de gripa ;  

5. In perioada 15 - 30 septembrie 2009 fiecare scoala va organiza :  
a) intalniri cu parintii pentru a li se prezenta masurile care trebuiesc respectate 
pentru prevenirea imbolnavirilor in unitatea de invatamant 
b) ore de dirigentie destinate informarii si educarii elevilor privind gripa si masurile 
de prevenire a imbolnavirilor . 
6. In cazul aparitiei de cazuri de imbolnavire in randul cadrelor didactice, acestia 

au obligatia de a anunta conducerea unitatii de invatamant si de a se prezenta 
la medicul de familie/spitalul de boli infectioase pentru diagnostic si conduita 
terapeutica. Pe perioada imbolnavirii cadrele didactice vor respecta izolarea la 
domiciliu.  



 
7. Atributii specifice :  

a) Directorii de scoli vor dispune :  

 constituirea unei baze de date cu numerele de telefon ale 
parintilor/tutorilor legali ai fiecarui elev/clase  

 stabilirea unui Comitet de gripa responsabil de managementul 
cazului potential de gripa – in legatura zilnica cu DSP judetean  

 organizarea unui spatiu cu acces la toaleta, pentru izolarea 
potentialilor elevi bolnavi (cabinetul medical acolo unde exista)  

 Procurarea de masti de protectie individuala de unica folosinta 
(cantitate minima 1-2 cutii) 

 Asigurarea permanenta a aprovizionarii cu apa si sapun a unitatii 
scolare, precum si a substantelor dezinfectante pentru efectuarea 
curateniei, 

b)  Cadrele didactice  

 evalueaza starea de sanatate a elevilor din clasa respectiva – la 
prima ora de curs a clasei intreband daca este cineva bolnav( 
racit, gripat, daca le curge nasul, daca au febra,  daca tusesc sau 
au dureri in gat)  

 informeaza profesorul de serviciu cu privire la cazurile de 
imbolnavire din clasa  

c) Profesorul de serviciu pe scoala:  

 in fiecare zi, la inceputul primei ore de curs pentru fiecare clasa, 
colecteaza cazurile de potentiale imbolnaviri  

 Comunica Comitetului de gripa datele zilnice  

 Preia elevul bolnav si-l duce in spatiul de izolare unde il lasa in 
grija unui membru al colectivului de gripa. In timpul izolarii elevul va 
purta masca de protectie individuala.  

d) Comitetul de gripa  

 se constituie din 3-5 membri (medic scolar – unde exista, asistent 
medical, psiholog, profesori, etc)  

 gestioneaza baza de date cu telefoanele de contact ale 
parintilor/tutorilor legali ai elevilor  

 Anunta medicul scolar /medicul de familie (in mediul rural) sau DSP 
judetean (in mediul urban)  

 Anunta parintele/tutorele legal al elevului pentru a veni sa-l ia de la 
scoala si sa il duca la medic  

 Anunta conducerea unitatii de invatamant  
 
     8. Metodologie de lucru la nivelul scolii  
     a) Invatatorul/profesorul care intra in clasa la prima ora din ziua respectiva:  

 evalueaza starea de sanatate a elevilor  

 Transmite informatiile respective profesorului de serviciu  
    b) Profesorul de serviciu:  

 Trece din clasa in clasa si aduna toate datele cu privire la 
potentialii elevi bolnavi cu afectiuni respiratorii  

 conduce elevii potentialii bolnavi la locul de izolare si ii aplica 
masca de protectie  

 anunta reprezentantul Comitetului de gripa  



   c) Comitetul de gripa:  

 Primeste informatiile de la profesorul de serviciu cu privire la 
potentialele cazuri de imbolnavire  

 Anunta aceste cazuri la: DSP, directorul scolii, parintii 
elevilor.   

          
 

9.   In urma consultului, medicul de familie /medicul specialist de boli infectioase 
stabileste diagnosticul de boala. In cazul in care sunt  indeplinite criteriile clinice 
si epidemiologice de caz suspect pentru gripa A/H1N1 se anunta DSP judetean 
care aplica metodologia de management a cazului suspect/confirmat. In cazul 
in care medicul stabileste un alt diagnostic, va elibera o adeverinta medicala cu 
precizarea diagnosticului si a recomandarii ferme de izolare la domiciliu a 
elevului pe toata perioada bolii care va fi transmisa comitetului de gripa din 
unitatea de invatamant.  

 
III. Masuri de suspendare temporara a cursurilor scolare  
 
A. Decizia de suspendare a cursurilor scolare se va lua la nivel local, de catre 

Directia de Sanatate Publica  judeteana si respectiv a municipiului Bucuresti, cu 

avizul prealabil al Centrului National de Prevenire si Control al Bolilor 

Transmisibile, in urmatoarele circumstante:  

1. la aparitia unui caz confirmat de imbolnavire prin gripa A/H1N1 intr-o clasa din 

unitatea de invatamant, se suspenda cursurile scolare ale clasei respective, 

pentru o perioada de 7 zile  

2. la aparitia a 3 cazuri confirmate de imbolnavire prin gripa A/H1N1 in clase diferite 

ale aceleasi unitati de invatamant, se suspenda cursurile scolare ale unitatii de 

invatamant, pe o perioada de 7 zile  

B.  Pe perioada de suspendare a clasei/unitatii de invatamant, directorul institutiei de 
invatamant va dispune realizarea urmatoarele activitati obligatorii:  
a) curatenia si aerisirea claselor  
b) dezinfectia curenta si terminala a spatiilor unitatii de invatamant (clase, holuri, 
toalete) in colaborare cu DSP judetean/a municipiului Bucuresti, cu cel putin 1-2 zile 
inainte de redeschiderea cursurilor scolare.  

 
      C. (1) Redeschiderea cursurilor scolare pentru clasa/unitatea de invatamant unde au 

fost suspendate temporar cursurile se decide de catre DSP judetean, respectiv a 
municipiului Bucuresti, cu avizul prealabil al Centrului National de Prevenire si 
Control al Bolilor Transmisibile.  
(2) In functie de situatia epidemiologica la nivel judetean, DSP judetean poate 
decide prelungirea perioadei de suspendare temporara a cursurilor unei 
clase/unitati de invatamant  
(3) La redeschiderea cursurilor scolare intr-o unitate de invatamant, medicul 
scolar sau medicul de familie care are in arondare unitatea de invatamant va 
realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi 
imbolnaviri.  
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