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ANEXĂ LA
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
ASIGURAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A
ÎMBOLNĂVIRII CU SARS COV-2 PENTRU INTERNATUL ŞCOLII
COD PO-94.12 (PENTRU PERIOADA 2-12 IUNIE 2020)
REGULAMENT PRIVIND CAZAREA ÎN INTERNATUL LICEULUI ÎN PERIOADA
PREGĂTIRII ȘI A EXAMENELOR NAȚIONALE

1. Conducerea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi a întreprins toate demersurile
necesare pentru prevenirea îmbolnăvirii cu COVID-19 a elevilor ce urmează a fi cazaţi în
perioada pregătirii pentru examenul de bacalaureat şi a desfăşurării acestuia.
2. La intrarea în camin, cadrul medical desemnat asigură măsurarea temperaturii elevilor şi
a celorlalte categorii de personal ce au acces, cu ajutorul termometrelor infraroşu noncontact, valoarea temperaturii ca limită de control fiind de maximum 37,3° C. Dacă o
persoană este depistată cu o temperatură mai mare decât cea normală, nu i se va permite
accesul şi i se va recomanda să solicite de urgenţă asistenţă medicală.
3. Elevii vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere (în cazul elevilor minori semnată de
către părinţi), în care vor fi declarate antecedente personale pe simptomatologie respiratorie
şi eventuale contacte cu persoane care au călătorit în străinătate sau confirmate cu SARS
Cov-2 în ultimele 14 zile.
4. Cazarea se va face începând cu data de 1.06.2020, ora 11,00, iar decazarea se va face pe
data de 12.06.2020, ora 14,30.
5. La uşa de acces din exterior vor fi asigurate covoraşe speciale cu soluţie pe bază de clor şi
dispense cu soluţie dezinfectantă pentru mîini, astfel încât toţi cei care intră în cămin să-şi
dezinfecteze încălţămintea şi mâinile înainte de a intra.
6. Programul orelor de pregătire este afișat pe site-ul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”
Iași.
7. Programul de începere a orelor va fi astfel decalat, încât să se evite aglomerarea la
intrarea/ieşirea în/din cămin (interval 8,00 – 14,00 conform orarului).

8. Vor respecta circuitul de intrare/ieşire în/din cămin care se va face pe uși diferite, va fi
marcat şi organizat astfel încât să se evite aglomerarea şi să se păstreze distanţa fizică de 2
metri între oricare două persoane apropiate;
9. Vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico - sanitare și de prevenire
a infectării cu SARS-CoV-2 ce trebuie respectate.
10. În fiecare cameră vor fi cazate, două persoane care să provină, pe cât posibil, din aceeaşi
zonă de domiciliu, cu păstrarea distanţării fizice de 2 m.
11. Elevii vor purta pe toată durata programului, din momentul plecării la şcoală şi până la
reîntoarcerea în cameră, măşti de protecţie de unică folosinţă, care să acopere gura şi nasul.
12. Este obligatoriu ca, înainte de a-şi pune masca şi de scoaterea acesteia, elevii să se spele pe
mâini cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 sec. şi să folosească dezinfectant pe bază de alcool
70%.
13. Elevii respectă regulile de igienă stabilite și aduse la cunoștință de angajații școlii, folosesc
echipamentul de protecţie obligatoriu, pe toata durata şederii, din momentul ieşirii din
cameră, până la reîntoarcere.
14. După utilizarea echipamentului de protecţie, la revenirea în internat sau ori de cât ori
este necesar, se spală pe mâini cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 sec, pe toate părţile
mâinii şi folosesc dezinfectantul pentru mâini pe bază de alcool 70%.
15. Asigură curăţenia în cameră cu aerisirea continuă, dacă este posibil, sau în reprize de cel
puţin 30 min, obligatoriu la reîntoarcerea în cameră.
16. Asigură curăţarea şi dezinfecţia suprafeţelor din cameră (baterie/robinet de la chiuvetă,
obiecte de mobilier).
17. Este interzisă deplasarea elevilor dintr-o cameră în alta (vor respecta izolarea în cameră).
18. In momentul în care au program liber (de relaxare), aceștia se vor deplasa doar în curtea
școlii, fără a părăsi perimetrul acesteia, cu păstrarea distanței fizice prevăzute de lege
(interval orar 15,00 – 20,30).
19. Servirea meselor se va asigura în regim room-service, cu folosirea tacâmurilor şi a veselei
de unică folosinţă. Mâncarea se va distribui exclusiv prin catering de firme avizate sanitar,
aceasta fiind achitată de către elev (acordul părintelui de a asigura plata cateringului);
20. Pedagogul va prelua mâncărea de la firma de catering, după care va suna la fiecare
cameră pentru a chema unul din cei doi elevi pentru a prelua mâncarea, în intervalul orar:
Micul dejun 7,30 – 7,50;
Prânzul 14,30 – 15,00;
Cina 19,30 – 20,00
21. Stingerea – ora 23,00.

