
ORDINUL NR. 1094 DIN 10 
SEPTEMBRIE 2009 
pentru aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi limitarea 
îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1 în unităţile de învăţământ din sistemul 
public şi privat 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 şi art. 5 lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 4 alin. (1) 
pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea şt funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, 

Văzând Referatul de aprobare nr. 8854/2009 al Direcţiei generale de sănătate publică, 
asistenţă medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii 

ministrul sănătăţii emite următorul 

ORDIN 
Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor prin gripa 
A/H1N1 în unităţile de învăţământ din sistemul public şi privat prevăzut în Anexa 1 a 
prezentului ordin. 

Art. 2. Planul de măsuri pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1 
în unitătile de învăţământ din sistemul public şi privat prevăzut în prezentul ordin se 
actualizează în funcţie de situaţia epidemiologică la nivel naţional şi internaţional, în 
conformitate cu recomandările organizaţiilor europene şi internaţionale. 

Art. 3. Se aprobă metodologia de prevenire şi limitare a extinderii îmbolnăvirilor prin 
gripa A/H1N1 la nivelul şcolilor prevăzut în  
Anexa 2 a prezentului ordin, iar prezentarea schematică a acesteia se afişează în 
cancelane şi în alte locuri în care se consideră necesar. 

Art. 4. Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în colaborare 
cu Inspectoratele şcolare judeţene vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 5. Direcţia de control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi 
structurile de specialitate din cadrul Direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti verifică respectarea prevederilor prezentului ordin. 

 



ANEXA 1 

Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea îmbolnăvirilor prin gripa in 
unităţile de invatamant din sistemul public si privat 

I. Atribuţii si responsabilităţi ale DSP judeţene si a municipiului Bucureşti 

1. DSP judeţene si a municipiului Bucureşti in colaborare cu Inspectoratele Şcolare 
Judeţene vor realiza inainte de inceperea anului şcolar sesiuni de instruire a tuturor 
directorilor instituţiilor de invatamant cu privire la masurile de sănătate publica ce se 
impun pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1. 

2. DSP judeţene prin compartimentele de specialitate vor coordona din punct de vedere 
metodologic realizarea triajului epidemiologie in unităţile de invatamant, cu informarea 
prealabila a medicilor şcolari si a medicilor de familie care au in arondare unităţi de 
invatamant. 

3. DSP judeţene prin compartimentele de specialitate vor distribui către Inspectoratele 
Şcolare judeţene materiale informative pentru elevi, părinţi si cadre didactice privind 
gripa si masuri de prevenire. 

II. Atribuţii şi responsabilităţi ale unităţilor de învatamant din sistemul 
public si privat 

1. Inspectoratele Şcolare judeţene răspund de realizarea Planului de asigurare a 
continuităţii activităţii in unităţile de invatamant din teritoriul de competenta, in 
colaborare cu Direcţiile de Sănătate Publica judeţene si a municipiului Bucureşti. 

2. Directorii unităţilor de invatamant răspund de aplicarea planului de masuri si 
respectarea circuitului informaţional privind cazurile suspecte de îmbolnăvire prin gripa 
conform Anexei 2 a prezentului ordin. 

3. Directorii instituţiilor de invatamant vor informa toate cadrele didactice din subordine 
asupra responsabilităţii de implementare a planului de masuri pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor prin gripa. 

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

5. In perioada 15 - 30 septembrie 2009 fiecare scoală va organiza: 

a) întâlniri cu părinţii pentru a li se prezenta masurile care trebuiesc respectate pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor in unitatea de invatamant, 



b) ore de dirigentie destinate informării si educării elevilor privind gripa si masurile de 
prevenire a îmbolnăvirilor. 

6. In cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire in randul cadrelor didactice, aceştia au 
obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de invatamant �i de a se prezenta la medicul de 
familie/spitalul de boli infectioase pentru diagnostic si conduita terapeutica. Pe 
perioada îmbolnăvirii cadrele didactice vor respecta izolarea la domiciliu. 

7. Atribuţii specifice: 

a) Directorii de scoli vor dispune: 

•  Constituirea unei baze de date cu numerele de telefon ale părinţilor/tutorilor legali 
ai fiecărui elev/clase. 

•  Stabilirea unui Comitet de gripa responsabil de managementul cazului potenţial 
de gripa - in legătura zilnica cu DSP judeţean. 

•  Organizarea unui spaţiu cu acces la toaleta, pentru izolarea potenţialilor elevi 
bolnavi (cabinetul medical acolo unde exista). 

•  Procurarea de masti de protecţie individuala de unica folosinţa (masti 
chirurgicale, cantitate minima 200 bucati). 

•  Asigurarea permanenta a aprovizionării cu apa si săpun a unităţii şcolare, precum 
si a substanţelor necesare pentru efectuarea curăţeniei. 

b) Cadrele didactice: 

•  Evaluează starea de sănătate a elevilor din clasa respectiva - la prima ora de curs a 
clasei întreabă dacă este cineva bolnav (răcit, gripat, dacă le curge nasul, dacă au 
febră, dacă tuşesc sau au dureri în gat). 

•  Informează profesorul de serviciu cu privire la cazurile de îmbolnăvire din clasa. 

c) Profesorul de serviciu pe scoală: 

•  În fiecare zi, la începutul primei ore de curs pentru fiecare clasa, colectează datele 
despre cazurile de potenţiale îmbolnăviri. 

•  Comunica Comitetului de gripa datele zilnice. 
•  Preia elevii bolnavi şi îi duce în spaţiul de izolare unde îi lasă în grija unui 

membru al comitetului de gripa. In timpul izolării elevul va purta masca de 
protecţie individuala. 

•  În cazul contactului cu elevi bolnavi profesorul de serviciu poarta masca de 
protecţie. 

d) Comitetul de gripa: 

•  Se constituie din 3-5 membrii (medic şcolar - unde exista, asistent medical, 
psiholog, profesori, etc). 



•  Gestionează baza de date cu telefoanele de contact ale parintilor/tutorilor legali ai 
elevilor. 

•  Anunţa medicul şcolar /medicul de familie (in mediul rural) sau DSP judeţean (in 
mediul urban). 

•  Anunţa părintele/tutorele legal al elevului pentru a veni sa-l ia de la scoală si sa il 
duca la medic. 

•  Anunţa conducerea unităţii 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 sănătate a elevilor, 
•  transmite informaţiile respective profesorului de serviciu. 

b) Profesorul de serviciu: 

•  trece din clasa in clasa si aduna toate datele cu privire la potenţialii elevi bolnavi 
cu afecţiuni respiratorii, 

•  conduce elevii potenţialii bolnavi la locul de izolare si ii aplica masca de 
protecţie, 

•  anunţa reprezentantul Comitetului de gripa. 

c) Comitetul de gripa: 

•  primeşte informaţiile de la profesorul de serviciu cu privire la potenţialele cazuri 
de îmbolnăvire, 

•  anunţa aceste cazuri la: DSP, directorul scolii, părinţii elevilor. 

9. In urma consultului, medicul de familie /medicul specialist de boli Infectioase 
stabileşte diagnosticul de boala. In cazul in care sunt îndeplinite criteriile clinice si 
epidemiologice de caz suspect pentru gripa A/H1N1 se anunţa DSP judeţean care aplica 
metodologia de management a cazului suspect/confirmat. In cazul in care medicul 
stabileşte un alt diagnostic, va elibera o adeverinţa medicala cu precizarea diagnosticului 
si a recomandării 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 şcolare 

A. Decizia de suspendare a cursurilor şcolare se va lua la nivel local, de către Direcţia de 
Sănătate Publica judeţeană si respectiv a municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al 
Centrului National de Prevenire si Control al Bolilor Transmisibile, in următoarele 
circumstanţe: 



1. la apariţia unui caz confirmat de Îmbolnăvire prin gripa A/H1N1 intr-o clasa din 
unitatea de invatamant, se suspenda cursurile şcolare ale clasei respective, pentru o 
perioada de 7 zile 

2. la apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire prin gripa A/H1N1 in clase diferite ale 
aceleaşi unităţi de invatamant, se suspenda cursurile şcolare ale unităţii de invatamant, pe 
o perioada de 7 zile 

B. Pe perioada de suspendare a clasei/unitatii de invatamant, directorul instituţiei de 
invatamant va dispune realizarea următoarele activităţi obligatorii: 

a) curăţenia si aerisirea claselor 

b) dezinfectia curenta si terminala a spatiilor unităţii de invatamant (clase, holuri, toalete) 
in colaborare cu DSP judetean/a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 1-2 zile inainte de 
redeschiderea cursurilor şcolare. 

C. (1) Redeschiderea cursurilor şcolare pentru clasa/unitatea de invatamant unde au fost 
suspendate temporar cursurile se decide de către DSP judeţean, respectiv a municipiului 
Bucureşti, cu avizul prealabil al Centrului National de Prevenire si Control al 
Bolilor Transmisibile. 

(2) In funcţie de situaţia epidemiologica la nivel judeţean, DSP judeţean poate decide 
prelungirea perioadei de suspendare temporara a cursurilor unei clase/unitati de 
invatamant. 

(3) La redeschiderea cursurilor şcolare intr-o unitate de invatamant, medicul şcolar sau 
medicul de familie care are in arondare unitatea de invatamant va realiza un triaj 
epidemiologie riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

Prevenirea şi limitarea extinderii îmbolnăvirilor prin A(H1N1) la nivelul 
şcolilor 

 

 


