
 
 

Suplimentul nr. 4 la Anexă 
 la Hotărîrea nr. 26 din 21.08.2020 

a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică 
 

RAPORT DE AUTOEVALUARE 
PRIVIND PREGĂTIREA PENTRU RE-DESCHIDEREA INSTITUȚIEI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT  
Instituția de învățământ ______________________________________________________ 
Numărul elevilor/studenților ____________________________________________________ 
Localitatea __________________________________________________________________ 
Raionul/ municipiul ___________________________________________________________ 
 

Nr. 
ct Indicator Da/Nu Cantitatea 

I Asigurarea instituției pentru controlul infecției Covid-19   
1. Instituția dispune de sistem centralizat de asigurare cu apă  x 
2. Instituția dispune de apă caldă curgătoare  x 
3. Instituția dispune de sistem de canalizare: 

- Centralizat; 
 x 

- Hazna impermeabilă.   x 
4. Sunt create condiții pentru respectarea igienei personale a elevilor 

(numărul lavoarelor funcționale - de indicat) 
  

5. Intrarea/intrările în instituție sunt accesibile/deblocate, inclusiv cele de 
evacuare 

 x 

 
6. 

Instituția a efectuat până la reluarea activității: 
- deratizarea și dezinsecția încăperilor și a blocului alimentar; 

 x 

- dezinfecția încăperilor și a blocului alimentar cu substanțe 
biodistructive; 

 x 

- dezinfecția, prelucrarea veselei cu substanțe biodistructive;  x 
- dezinfecția și prelucrarea inventarului sportiv;  x 
- lucrări de curățenie generală, inclusiv a blocului alimentar;  x 
- lucrări de reparație curentă/capitală, inclusiv și a blocului alimentar.  x 

7. Instituția este asigurată permanent și conform necesităților cu: (se indică 
nr./cantitatea) 
- termometre non – contact;  

  

- măști de protecție de orice tip și mănuși de unică folosință pentru 
personal (câte trei complecte pentru o persoană/zi); 

  

- mănuși de cauciuc (2 perechi: 1 pentru clase și 1 pentru WC);   
- detergenți pentru vase și curățarea încăperilor 

(geam/teracotă/mobilă/dușumea); 
  

- lavete de spălat vasele din textil rezistente la fierbere (1 sau 2 lavete 
în dependență de numărul de mese); 

  

- mopuri, căldări, pungi pentru gunoi (câte un complet separate pentru 
clase, coridoare, WC); 

  

- detergenți veceu;   
- dezinfectanți pe bază de clor;   
- pungi din plastic pentru depozitarea măștilor folosite   
- dezinfectant pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool de 70%;   
- săpun lichid;   
- hârtie de WC;   



 
 

- șervețele sau prosoape de hârtie.   
8. Instituția dispune de inventar de dereticare separat pentru: 

- clase/săli de curs; ateliere 
 x 

- bloc sanitar;  x 
- vestiar, coridoare, teritoriul din exterior;  x 
- bloc alimentar (dacă este prezent).  x 

9. Instituția dispune de încăpere pentru Izolarea elevilor/studenților 
angajaților depistați bolnavi 

 x 

10. Instituția dispune de echipamente speciale pentru personalul auxiliar: 
- lucrătorii blocului alimentar (2 halate sau costume, șorț de 

mușama/stofă, bonetă) 

  

- asistentul medical (2 halate sau costume albe);  x 
- dereticători (2 halate).  x 

11. În  depozitul blocului alimentar, produsele alimentare sunt:   
- cu termen de valabilitate corespunzător; 

 x 

- păstrate conform cerințelor prevăzute de producător (temperatură, 
umiditate). 

Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ ce dispun de cantine 

 x 

12. În clase/sălile de curs băncile/mesele sunt aranjate în așa mod ca se se 
respecte distanța de 1,5 metri dintre elevi/studenți. 

 x 

13. Instituția dispune de sistem de ventilație suficient și funcționabil  x 
II. Personal   
1. Instituția este asigurată cu asistent medical (în lipsa acestuia poate fi 

cooptat unul din alte instituții medicale)  
 x 

2. Instituția are completat personalul blocului alimentar  x 
3. Instituția are personal care asigură dereticarea spațiilor comune  x 
4. Personalul a susținut:   

- examenul medical 
 x 

- instruirea igienică   x 
5. Personalul este instruit privind implementarea măsurilor de control și 

prevenirea răspândirii infecției în instituție (proces verbal cu semnăturile 
angajaților) 

 x 

6. Angajații de la blocul alimentar și depozitul pentru păstrarea 
produselor alimentare sunt instruiți cu privire la principiile de igienă a 
alimentelor, ambalajelor acestora și dezinfectare a suprafețelor de 
procesare - pentru condițiile actuale privind controlul infecției Covid-19 
(proces verbal cu semnăturile angajaților) 

Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ ce dispun de 
cantine 

 x 

III. Management   
1. Instituția deține un plan de acțiuni privind respectarea cerințelor 

sanitare pe timp de pandemie de COVID-19 
 x 

2. Desemnarea persoanei responsabilă de organizarea, coordonarea 
și controlul aplicării măsurilor de prevenire a infecției COVID-19           

 x 

3. Desemnarea persoanei responsabile de monitorizarea stării de 
sănătate a angajaților. 

 x 

4. Sunt instalate și funcționează dozatoare cu dezinfectant pentru 
mâini pe bază de 70% alcool la intrare în locuri vizibile și accesibile în 
edificiu și în toate sălile de clasă. 

 x 

5. Este organizat fluxul pe teritoriul și în edificiu, cu scopul evitării  x 



 
 

aglomerărilor. 
6. Asigurarea măsurilor de aerisire a tuturor încăperilor prin 

intermediul geamurilor și canalelor de ventilare. 
 x 

7. Graficul  pauzelor pentru clase/grupe pentru a evita 
supraaglomerarea 

 x 

8. Grafic de igienizare a sălilor de studii (ora, durata), afișat la loc vizibil  x 
9. Grafic de curățare a spațiilor comune (coridoare, scări, galerii, 

cabinete) 
 x 

10. Info-grafice plasate în locurile comune – despre infecția COVID-
19, regulile de igienă, etc. 

 x 

11. Prezența meniului-model, pentru perioada vară-toamnă pentru alimentaţia 
elevilor coordonat cu CSP teritoriale 
Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ general. 

 x 

12. Este organizată asigurarea asistenței medicale în instituție  x 
13. Sunt elaborate proceduri clare de primire la / luare a elevilor de la 

instituție, pentru a evita supraaglomerarea, grafic/calendar eșalonat și 
programul de activitate al instituției (aprobat prin ordinul instituției) Notă: 
Valabil doar pentru instituțiile de învățământ general. 

 x 

14. Părinții sunt informați/instruiți în vederea respectării regulilor de control 
a infecției (proces verbal cu semnăturile părinților sau copia înregistrării 
sesiunii online)  

Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ general. 

 x 

15. Părinții au depus declarație pe proprie răspundere: 
- privind verificarea zilnică a stării de sănătate – a lor ( în cazul în care 

are elev de vârsta ciclului primar) și a elevului - înainte de a merge la 
scoală și la apariția semnelor de boală se vor izola acasă; 

- că va aduce la și îl va lua pe copil de la scoală (în cazul elevului de 
vârsta ciclului primar) o persoană nu mai în vârstă de 63 ani  – 
recomandabil una și aceeași; 

- privind angajarea în respectarea măsurilor de protecție aplicate de 
instituția de învățământ pentru controlul infecției Covid-19. 

Notă: Valabil doar pentru instituțiile de învățământ general. 

 x 

Notă: Raportul se examinează în cadrul ședinței Consiliului de administrație și se aprobă de către 
conducător. 
Notă: Pentru instituțiile de învățamânt general Raportul se coordonează cu Organul Local de Specialitate 
în Domeniul Învățământului. 
 
 
 
Conducătorul  instituției de învățământ                                  __________________ 
                                                                                                                 (semnătura) 
 
 
 
 


