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Definitie
Triajul epidemiologic este o metoda de supraveghere activa a starii de sanatate practicata in
colectivitatile de prescolari si elevi.
Scopul
Este profilactic/de preventie a diseminarii unei boli infecto-contagioase in cadrul unei
colectivitati sau de supraveghere si control a raspandirii acesteia.
Adresabilitate
- Elevii care frecventeaza colectivitatea
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Resursa umana
-Personal medical medic/ asistent medical
Resurse materiale
-spatiu luminos, aerisit/ventilat corespunzator, amenajat cat mai aproape de caile de acces in
institutie
-izolator/paravane/separatoare
-marcaje color circuite
-covor impregnat cu substante dezinfectante la toate caile de acces in institutie
-acces la lavoar pentru spalarea mainilor, prevazut cu apa curenta, sapun lichid si prosoape de
unica folosinta, -spatiu pentru echipare-dezechipare echipament; dulap-vestiar pentru
depozitare haine civile si echipament cu huse separatoare
-sursa luminoasa, pupitru, scaun, pubela colectare deseu cu potential infectios (pentru manusi,
masti, halate de unica folosinta, botosi), saci menajeri de culoare galbena
-echipament medical (boneta, uniforma, botosi, halat de unica folosinta, masca chirurgicala
faciala, viziera, manusi)
-termometru non-contact, pulsoximetru, apasatoare limba de unica folosinta
-materiale de curatenie si dezinfectie C/D-alcool sanitar, dezinfectanti: substante clorigene,
dispensere biocide in ambalaje originale, avizate
-recipiente cu pedala, etichetate cod 180103, marcate cu inscriptia ”pericol biologic”,
prevazute cu saci galbeni, pentru colectarea mastilor folosite sau deteriorate
-pubela galbena inscriptionata pericol biologic la ghena de gunoi securizata cu lant si lacat
-registru de triaj, catagrafii pentru monitorizarea prezentei, materiale informative
*Daca triajul are loc intr-un container/cort de triaj, acesta va fi utilizat doar in acest scop. El va
avea posibilitati de ventilare si incalzire (sezon rece), circut de intrare-iesire marcat. In functie
de capacitatea sa, accesul copiilor se va face respectand regula distantarii fizice. El va fi curatat
(maturare umeda, spalare) si dezinfectat zilnic, dupa fiecare triaj si ori de cate ori este nevoie.
El va fi situat in apropierea intrarii in unitate. Accesul insotitorilor copiilor este strict interzis cu
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exceptia cazurilor mentionate in ordinul 5487/1494 din 2020. Toti cei ce urmeaza a fi triati
sosesc la triaj organizat, decalat dupa un plan stabilit in prealabil de catre conducerea unitatii
de invatamant.
Mod de lucru
-Parintii/reprezentantii legali ai elevilor vor fi informati sa nu isi aduca la scoala copiii care
prezinta simptomatologie sugestiva.
- Triajul zilnic se efectueaza de catre parinte acasa prin masurarea temperaturii corporale
- Cei cu temperatura de peste 37,3 grade Celsius si/sau simptomatologie specifica (tuse,
dificultati in respiratie, diaree, varsaturi) sau alte boli infecto-contagioase nu vor fi adusi in
colectivitate.
- Elevul va purta masca faciala de protectie
-Elevul va intra in unitatea de invatamant, isi va sterge talpile incaltamintei pe covorul imbibat
cu substante dezinfectante de la intrare, va primi dezinfectant pentru maini de la dispenser si
se deplaseaza la sala de clasa cu respectarea circuitului.
- Triajul epidemiologic in scoli va fi observational.
- Triajul epidemiologic se va efectua prin aprecierea starii generale de sanatate si anamneza
tintita in raport cu contextul epidemiologic al momentului.
- La prima ora de curs a zilei cadrul didactic va aprecia starea de sanatate prin observatie si
intrebari.
- Personalul medical monitorizeaza colectivitatea
- Se va evita contactul fizic, punandu-se accent pe contactul vizual, verbal, pastrandu-se, pe cat
posibil, masura distantarii fizice convenite
-Zilnic, elevul va primi informatii, adaptate varstei prin exemplificare, prin afise, pliante despre
spalatul si dezinfectia mainilor, regulile de distantare fizica, respectarea circuitelor de
deplasare, iar parintii acestora vor fi sfatuiti sa completeze acasa aceste informatii, oferindu-se
acest model comportamental sanogen. Copiilor li se vor prezenta, in mod repetat, etapele
corecte ale acestor procedee, in scopul insusirii acestora.
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- In cazul in care in timpul orelor de curs elevii prezinta stare febrila sau simptomatologie
specifica, se aplica protocolul de izolare si anume:
- Supravegherea si monitorizarea starii de sanatate a colectivitatii in raport cu contextul
epidemiologic unitate de invatamant.
- Consemnare in registre si in fisele medicale.
- Colaborare cu DSP prin intermediul persoanei desemnate de catre unitatea de invatamant.
- Concluziile supravegherii epidemiologice vor fi aduse la cunostinta conducerii unitatii de
invatamant.
Daca, pe parcursul zilei, elevul prezinta peste 37,3 grade C sau semne/simptome sugestive
pentru orice afectiune cu potential infecto-contagios va fi izolat si supravegheat de catre
persoana desemnata in spatiul special amenajat in acest sens, pana la sosirea si preluarea de
catre parinte..
- Elevii care au fost preluati in cursul zilei pe fondul suspiciunilor de ordin medical, precum si
elevii care au absentat din motive medicale minim 3 zile consecutive, vor reveni in colectivitate
cu aviz epidemiologic si adeverinta cu precizarea diagnosticului eliberate de medical curant.
-Parintii au obligatia de a anunta cadrul didactic de la clasa elevului si cabinetul medical in
legatura cu orice modificare privind starea de sanatate a acestuia, starea de boala survenita pe
parcursul absentei elevului si vor prezenta documente medicale, pentru a putea fi decise si
intreprinse masurile sanitare specifice contactilor din focare si derularii anchetelor
epidemiologice; documentele se predau in format fizic, in folii de plastic lavabile sau in format
electronic.
Toate aceste masuri au drept scop prevenirea imbolnavirilor, impiedicarea diseminarii,
limitarea focarelor si corespund reglementarilor legale de mai jos.
Ritmicitate/Eligibilitate
-adaptat contextului epidemiologic din momentul si zona respectival (scenarii in functie de nr
de cazuri/nr de locuitori)
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Cadrul legal
-ordinul M.S. nr. 1668/5198 din 2012 completat si modificat cu ord. M.S./MECT nr. 1002/5057
din 2015
- art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea
unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene,
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației
naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare;
- art. 10 pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de
alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului nr.
5/2020, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10 alin. (2) lit. b) și alin. (3), art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările
ulterioare;
-Ord. MS nr. 1456/2020-norme de igiena unitati de invatamant
-Ord MECT/MS nr 5487/1494/2020 privind ghidurile de redeschidere nou an scolar 2020-2021
-Ord MECT/MS/MI nr. 1076/4518/3936/2020
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