
MINISTERUL EDUCAŢIEI 
ŞI CERCETĂRII 

AL REPUBLICII MOLDOVA

U N IV ER SITA TEA  D E STA T 
D E ED U C A ŢIE  F IZ IC Ă  

S I SPO R T

MINISTRY OF EDUCATION 
AND RESEARCH 

OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ST A T E  U N IV E R SIT Y  
O F  PH Y S IC A L  E D U C A T IO N  

AND S P O R T

D I S P O Z I Ţ I E

Din

J

k e f . :  la 71organizarea procesului educaţional 
pe perioada anulării stării de urgenţă

în conformitate cu decizia Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate 

Publică (Hotărârea nr.6 din 15 aprilie 2022) privind an u la rea  s tă rii de u rgen ţă  şi 

ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al M inisterului Sănătăţii nr. 

266/362 din 15.04.2022 de elaborare şi aprobare a Instrucţiunii priv ind  măsurile de 

protecţie în cadrul instituţiilor de învăţământ publice ş i  private în contextul 

epidemiologie al COVID-19, emit următoarea,

DISPOZIŢIE:

1. începând cu 16 aprilie 2022 în cadrul USEFS se va organiza procesul 

educaţional cu respectarea regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice 

recomandate şi se va aplica Instrucţiunea priv ind  măsurile de protecţie în cadrul 

instituţiilor de învăţământ publice şi private în contextul epidemiologie al COVID- 

19 (se anexează).

2. Având în vedere riscul continuu de răspândire a infecţiei, persoanele din 

USEFS, care prezintă simptome sau sunt testaţi pozitiv pentru COVID-19, se vor 

autoizola la domiciliu. Durata de autoizolare şi condiţiile de revenire la studii/în 

activitate sunt stabilite în Protocolul clinic standardizat pentru m edicii de familie 

Infecţia cu coronavirus de tip nou (COVID-19), ediţia VII (pag. 4), conform  link- 

ului: https://msmps.gov.md/legislatie/covid-19/protocoale-si-ghiduri-covid-19/

3. Se desemnează responsabili de executarea prezentei dispoziţii dl Dorgan 

Viorel, prim-prorector; Calugher Viorica, director Departamentul studii; decanii şi 

şefii catedrelor.

Rectorul universităţii Veaceslav Manolachi

https://msmps.gov.md/legislatie/covid-19/protocoale-si-ghiduri-covid-19/


Anexă la Ordinul comun 
al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Sănătăţii

Nr. Z 6 6  din io  2022 
Nr. d M  din /g V fL _ 2 0 2 2

IN ST R U C Ţ IU N E
privind m ăsurile de protecţie în cadrul institu ţiilor de în văţăm ân t publice  

şi private în contextul ep id em iolog ie  al C O V ID -19

1. Instrucţiunea privind măsurile de protecţie în cadrul instituţiilor de învăţăm ânt 
publice şi private în contextul epidemiologie al CO V ID -19 (în continuare - 
Instrucţiune) prevede măsurile recomandate în baza analizei evoluţiei situaţiei 
epidemiologice la nivel naţional, în contextul actual al pandem iei de COVID- 
19. în această fază a pandemiei, răspunsul la COV ID-19 trebuie să răm ână 
flexibil, cu posibilitatea unor schimbări care apar la nivel naţional sau local. In 
caz de necesitate, instituţiile de învăţăm ânt vor coordona cu structurile 
teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, m ăsurile suplim entare 
pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă a copiilor/ elevilor/ studenţilor/ 
angajaţilor din instituţiile de învăţământ.

2. M ăsurile de bază pentru protecţia şi prevenirea transm iterii agenţilor patogeni ce 
provoacă C O V ID -19 sunt:

- vaccinarea;
- purtarea m ăştilor pentru protecţia personală şi controlul sursei;
- igiena m âinilor şi eticheta respiratorie;
- îmbunătăţirea ventilaţiei pentru a reduce transm iterea virusurilor prin 

aerosoli;
- organizarea activităţilor în  aer liber;
- curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor;
- autoizolarea în  caz de îmbolnăvire.

V accinarea
3. Vaccinarea este cea mai eficientă m ăsură de prevenire, care protejează copiii şi 

adulţii eligibili pentru vaccinare de consecinţele grave cauzate de CO V ID -19. 
Instituţiile de învăţăm ânt vor prom ova în  continuare vaccinarea îm potriva 
COVID-19, pentru toate persoanele eligibile din  rândul elevilor/studenţilor şi 
angajaţilor.

M asca de protecţie
4. U tilizarea corectă a m ăştilor de protecţie contribuie la prevenirea transmiterii 

agenţilor patogeni ce provoacă COVID-19. M ăştile nu sunt necesare în  mod 
universal în instituţiile de învăţăm ânt, dar necesitatea utilizării acestora poate fi 
dictată de apariţia focarelor de îm bolnăvire în  instituţie.



Igiena m âinilor şi eticheta resp iratorie
5 Instituţiile de învăţământ vor încuraja spălarea frecventă a  m âinilor şi o  bună 

etichetă respiratorie, pentru a preveni contractarea şi răspândirea bolilor 
infecţioase, inclusiv COVID-19, prin următoarele măsuri:
- asigurarea accesului copiilor/elevilor/studenţilor şi angajaţilor la condiţii de

igienă pentru spălarea/dezinfecţia mâinilor;
- asigurarea cu produse de igienă, inclusiv dezinfectant pentru mâini, săpun, 

uscătoare pentru mâini, şerveţele umede şi de hârtie, coşuri de gunoi, etc., în
cantităţi suficiente; „  . .

- monitorizarea respectării practicilor de spălare a m âinilor şi etichetei
respiratorii de către copii/elevi/studenţi şi personalul instituţiei;

- organizarea sesiunilor şi lecţiilor de educaţie pentru sănătate pentru a 
dezvolta cultura sănătăţii la copii/elevi/studenţi şi pentru a consolida şi 
promova comportamente sănătoase.

6. Copiii/elevii/studenţii şi angajaţii trebuie să respecte igiena mâinilor pe tot 
parcursul zilei în instituţiile de învăţământ şi să acorde atenţie deosebită spălării 
pe mâini în cazurile:
- când ajung la instituţia de învăţământ;
- după folosirea atributelor/utilajelor/instrumentarului de studii, a materialelor 

didactice, a cărţilor şi jucăriilor comune;
- înainte de a consuma alimente, medicamente şi băuturi;
- după folosirea toaletei;
- după aflarea în aer liber;
- când tuşesc, suflă nasul sau strănută şi acoperă gura cu mâinile;
- la trecere în  altă grupă/sală de clasă/cabinet/laborator etc.

Ventilaţie
7. Calitatea aerului din interior este importantă pentru reducerea expunerii la 

agenţii patogeni respiratori, inclusiv COVID-19. Sunt recomandate următoarele 
practici de ventilaţie:
- aerisirea sălilor de studii şi altor încăperi pe parcursul zilei, conform 

regulilor sanitare generale stabilite prin regulamentele sanitare ale 
instituţiilor de învăţământ;

- funcţionalitatea sistemelor de ventilaţie;
- schimbarea periodică a filtrelor bacteriene din sistemele de ventilaţie şi 

climatizoare.

O rganizarea activităţilor în aer liber
8. Instituţiile de învăţământ vor decide cu privire la posibilitatea organizării unor 

activităţi educaţionale în  aer liber sau spaţii mari şi bine ventilate pentru a 
reduce riscul de transmitere a agenţilor patogeni ce provoacă COVID-19.

C urăţenie şi dezinfecţie
9. Fiecare instituţie de învăţământ elaborează un plan de curăţenie şi dezinfecţie a  

spaţiilor, care includ în structură următoarele aspecte:



- operaţiun ile  şi o rd inea în  care se v o r efectua
- m aterialele  care se vor u tiliza pentru fiecare operaţiune
- tehnica ce v a  fi aplicată  pentru fiecare operaţiune
- ritm ul de curăţenie şi dezinfecţie, ţinând cont şi de  tim pul necesar de aerisire  

a spaţiului
-  responsabil de efectuarea curăţeniei şi de  supravegherea efectuării conform e 

a  curăţeniei.
10.Suprafeţele cu atingere frecventă, cum  ar fi m esele, m ânerele  uşilor, m ânerele  

de la robinete, toaletele, etc., se spală şi se dezinfectează. Pentru  p relucrarea 
tastaturii şi echipam entelor electronice se folosesc şerveţele cu alcool sau alcool 
izopropilic 70%.

11.Practici generale de siguranţă la u tilizarea dezinfectanţilor, necesare  a fi 
respectate:
- se folosesc doar produse biocide avizate (Registrul N aţional al produselor 

biocide disponibil pe pagina w eb a A N SP, h ttps://ansp.m d/registru l- 
national-al-produselor-biodistructive');

-  produsele  dezinfectate se folosesc doar atunci, când în  sălile de studii nu 
sunt prezenţi copiii/studenţii cu asigurarea tim pului suficient pentru  aerisire 
înainte de revenirea persoanelor în  încăpere;

- se utilizează concentraţia adecvată de dezinfectant;
- substanţele chim ice nu se vor lăsa la îndem âna copiilor;
- conducătorii instituţiilor de învăţăm ânt vor asigura procesul de curăţenie şi 

dezinfecţie cu  m aterialele şi produsele necesare.

A u to izo lare  în  caz de îm b o ln ă v ire
12.Copiii/elevii/studenţii şi angajaţii care prezintă sim ptom e de CO V ID -19 nu se 

adm it cu prezenţă fizică în  instituţie. Persoanele sim ptom atice trebuie să 
răm ână la dom iciliu şi să apeleze medicul de fam ilie pentru  efectuarea testului.

13.Copiii/elevii/studenţii şi angajaţii care sunt testaţi pozitiv  pentru C O V ID -19 se 
autoizolează la dom iciliu, indiferent de statutul de  vaccinare. D urata  de  aflare în  
autoizolare şi condiţiile de revenire la  studii/activitate sunt stabilite în  
Protocolul Clinic N aţional Infecţia cu coronavirus de tip nou (COVID-19) 
https://m sm ps.gov.m d/legislatie/covid-19/protocoale-si-ghiduri-covid-19/

14.Toate cazurile de COV ID-19 în  instituţiile de învăţăm ânt sunt raportate către 
unităţile teritoriale ale A genţiei N aţionale pentru Sănătate Publică, care asigură 
investigarea focarelor şi coordonează instituirea m ăsurilor necesare de sănătate 
publică.

https://ansp.md/registrul-
https://msmps.gov.md/legislatie/covid-19/protocoale-si-ghiduri-covid-19/

