
MĂSURI NECESARE ÎN VEDEREA REDESCHIDERII CENTRELOR DE ZI  <<Nume Organizație>> 

Măsurile sunt adaptate după prevederile Ministerului Muncii și Protecției Sociale 3577/2020, 
Ministerului Educației și Cerecetării 4267/2020 și respectiv Ministerului Sănătății 831, 841/ 2020, 
privind prevenirea contaminării cu virusul SARS-coV2 pe durata stării de alertă.  

La redeschiderea centrului, apa de la robinet trebuie să fie lăsată să curgă  o perioadă mai lungă de 
timp, pentru a se asigura înlocuirea apei stagnate în conducte, cu apa potabilă sigură de la rețeaua 
de distribuție. 

La intrarea în centru persoana nominalizată …………………………………………….., va asigura fluidizarea 
sosirilor și fluxul de persoane în vederea evitării aglomerării. Copiii sunt primiți individual la intrarea 
în centru de către persoana desemnată și sunt preluați de aparținători  de asemenea la intrare. Este 
strict interzis accesul aparținătorilor copiilor în incinta centrului. 

Ușile de intrare (poarta/ ușa) vor fi menținute deschise  la venirea  beneficiarilor minori în centru, 
pentru a limita punctele de contact. 

Clanțele vor fi dezinfectate la interval de 2 ore de persoana desemnată ………………………………………….. 

Accesul în holul de primire trebuie limitat, aparținătorii nu vor avea acces în incinta centrului și nici 
în curtea acestuia. 

I. TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC ZILNIC AL BENEFICIARILOR:

1. Zilnic persoana desemnată ………………………………………………………. Va măsura temperatura 
beneficiarilor, la intrarea în centru cu termomentru non-contact, iar temperatura nu trebuie să 
depășească 37,3  grade Celsius. 

2. In  cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37.3 grade Celsius se recomanda   repetarea
masurarii temperaturii  dupa  2-5 minute de repaus.

• Dacă se constata menținerea temperaturii peste 37,3 grade sau/ și prezența de simptome
respiratorii și/ sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, copiii NU SUNT
PRIMIȚI în program. Aceștia sunt lăsați în grija aparținătorilor (părinți, bunici, reprezentanți
legali) cu recomandarea unui consult medical de specialitate.

• Dacă în timpul programului copilului în centrul de zi, copilul începe să prezinte temperatură
care va măsura 37,3 grade Celsius la 3 măsurări consecutive, la interval de 2-5 minute și de
asemenea să prezinte simptomatologie de altă boală infecto-contagioasă acută, acesta va fi
izolat într-un spațiu (Izolator) și care nu va comunica cu restul spațiilor centrului. Copilul în
cauză va fi supraveghat de o persoană special desemnată ………………………………………………., 
care va fi instruită special pentru supravegherea minorului până la venirea unui aparținător. 

• Va fi anunțată familia copilului despre situație, iar la prezentarea acestora la centru pentru
luarea copilului, aparținătorul/ aparținătorii, vă/ vor primi recomandări referitoare la
consultul de specialitate sau consultarea medicului de familie.

II. TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC ZILNIC AL ANGAJAȚILOR:

1. Zilnic persoana desemnată ………………………………………………………. Va măsura temperatura 
angajaților, la intrarea în tura cu termomentru non-contact, iar temperatura nu trebuie să 
depășească 37,3  grade Celsius. Temperatura este menționată în Anexa 5. 

2. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37.3 grade Celsius se recomandă repetarea
măsurării temperaturii după 2-5 minute de repaus.

• Dacă se constată menținerea temperaturii peste 37,3 grade sau/ și prezența de simptome
respiratorii și / sau alte semne / simptome de boli infecto-contagioase acute, angajatul NU
este PRIMIT în program.



 

• Personalul cu simptome respiratorii, febră și cu oricare alte semne / simptome de boli 
infecto-contagioase acute nu se va prezenta la lucru și va anunța conducătorul unității. 

• Angajații care prezintă simptome respiratorii, febră și cu oricare alte semne / simptome de 
boli infecto-contagioase acute în timp ce sunt la serviciu, vor merge acasă cât mai curând 
posibil și se vor adresa medicului de familie. 

Curățenia și igienizarea: 

Curățenia în centru se realizează înainte de începerea activității, în fiecare zi și după plecarea 
primelor grupe de copii. 

Ventilația spațiilor închise se realizează dimineața înainte de sosirea copiilor și când copiii se află la 
activități în spațiile exterioare, dar și în timpul activităților de curățenie. Ventilația naturală durează  
cel puțin 20 min de fiecare dată. Dacă este posibil, se mențin ferestrele și /sau ușile deschise, pentru 
a permite o mai bună circulație a aerului în spațiu fără a compromite însă siguranța copiilor. 

Este strict interzisă folosirea echipamentelor pentru recircularea aerului. 

Copiii vor fi repartizați separat în sălile de studiu, având că prim criteriu de formare a grupurilor, 
gradul de rudenie (EX: grupele de frați vor lucra în același timp, în aceeași sală). 

Pe cât posibil, vor fi amenajate spații de studiu afară. Spațiile din exterior vor fi prevăzute cu 
copertine retractabile și mobilier adecvat desfășurării activităților în aer liber. 

Curățenia generală consta în spălarea cu apă și detergent, urmată de clătire repetată cu apă 
potabilă. 

Pentru curățarea obiectelor destinate utilizării directe de către copii se vor folosi agenți de curățare 
nedăunători, dezinfectanți / biocide avizate. 

Toate suprafețele trebuie curățate (jucării, tobogane, mânere, balustrade, butoane, întreruptoare, 
accesorii ale instalațiilor sanitare, toalete, clanțe, pervazuri, mese, bănci și scaune). Suprafețele care 
sunt atinse de către copii vor fi frecvent șterse cu apă și detergent. După fiecare 2, 5 ore de lucru pe 
grupă, după plecarea grupului de copii. Obiectele care nu pot fi dezinfectate, ori de câte ori este 
nevoie pe parcursul unei zile, sunt scoase din uz. 

Mobilierul de la locul de joacă din aer liber vor fi dezinfectate cu soluții avizate (biocide). 

Reguli de igienă și prevenire a infectării cu COVID -19 aplicate în centrul de zi: 

• Fiecare beneficiar și angajat are acces nelimitat la săpun lichid și prosoape de hârtie. 

• La intrarea în centru, intrarea în sălile de clasa și bai exista dispenser pentru gel dezinfectant. 

• Fiecare baie și bucătăria sunt dotate cu dispenser pentru săpun antibacterian și prosoape de 
hârtie; 

• Atât angajații cât și copiii trebuie să se spele pe mâini cu săpun la intrarea în centrul de zi, 
înainte de masă (dacă se servește masa), după masă, după folosirea toaletei, după venirea 
din spațiul exterior, sau atunci când mâinile sunt vizibil murdare. 

• Masca facială este folosită în mod obligatoriu de către personalul centrului și de către copii și 
va fi schimbată cel puțin la fiecare 4 ore, sau ori de câte ori se umezește sau se deteriorează. 

• Suplimentar, personalul vă purta și viziere, puse la dispoziție de organizație. 

• Purtarea mănușilor de unică folosință sunt obligatorii pentru efectuarea curățeniei de către 
personalul special desemnat pentru efectuarea acestor operațiuni 
…………………………………………………………………. După îndepărtarea mănușilor, este obligatorie 
spălarea mâinilor cu apă și săpun min 20 sec, iar mănușile purtate vor fi colectate în vederea 
eliminării, în recipiente adecvate deșeurilor medicale, în locuri special amenajate. 

• Curățenia generală înainte de redeschiderea centrului se face prin ștergerea prafului, 
spălarea cu apă și detergent urmată de clătire repetată cu apă potabilă. 



• Traseul prin curtea centrului până la intrarea în incinta acestuia se va realiza pe un culoar
bine delimitat cu bandă specială și respectând normele de distanțare fizică a persoanelor
(min 1,5 metri).

• Sălile de clasă/ studiu vor fi astfel amenajate încât să asigure o suprafață de 4,5 mp / copil,
iar distanța dintre ei să fie maximizată și să nu fie mai mică de 2 metri.

• Pupitrele de lucru ale copiilor vor fi dotate cu panouri de protecție din pexiglas.

• Materialele necesare pentru fiecare activitate vor fi asigurate individual (instrumente de
scris, caiete, cărți).

• Grupurile de copii sunt stabilite clar, rămân fixe în sălile de clasă stabilite inițial și personalul
de educație, nominalizat să lucreze cu fiecare grupă de asemenea rămâne neschimbat. Se va
planifica activitatea fiecărei grupe astfel încât să fie evitată intersectarea acestora în orice
moment al programului.

• Activitățile în aer liber, este recomandat să reprezinte o proporție cât mai mare din program
cu condiția de a respecta regulile de distanțare și fără a se intersecta grupele între ele.
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