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Nr. 3695/20.09.2021                                                                   Aprobat în CA din data de 20.09.2021 

 

PROTOCOLUL1  LAMS  PRIVIND SUSPENDAREA CURSURILOR CU PREZENȚĂ FIZICĂ                                                           

LA APARIȚIA UNUI CAZ CONFIRMAT                                                                                                                    

DE  ÎMBOLNĂVIRE CU VIRUSUL SARS-COV-2 

CATEGORIA: ELEVI 

 

1. Părintele: 

a. înștiințează dirigintele clasei cu privire la confirmarea rezultatului pozitiv la testarea 

PCR (este exclusă raportarea rezultatelor la teste rapide, efectuate de personal 

necalificat și care nu poate fi confirmată de DSP) și cu privire la data la care a fost 

testat elevul. 

2. Dirigintele: 

a. înștiințează reprezentații școlii și ai cabinetului medical pe grupul Whtsapp 

”Anunturi COVID - ARTĂ” (cu păstrarea confidențialității datelor cu caracter 

personal) și telefonic sau direct, cu privire la elevul cu rezultat confirmat pozitiv la 

testarea PCR. 

3. Persoana de contact în relația cu DSP = administratorul de patrimoniu: 

a.  ia urgent legătura cu dirigintele pentru a afla datele de contact ale elevului cu 

rezultat confirmat pozitiv la testarea PCR, care urmează să fie transmise DSP și 

pentru a afla data la care a fost testat elevul, în scopul stabilirii perioadei de maxim 

 
1 Document realizat pe baza ORDINULUI comun ME/MS nr. Nr. 5.196 din 3 septembrie 2021/ Nr. 1.756 din 3 septembrie 2021, 

pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

mailto:liceuldeartacv2007@yahoo.com


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 
LICEUL DE ARTE ”MARIN SORESCU” 

CRAIOVA, DOLJ  

Date de contact:         
Str. Tabaci Nr.4, Craiova, Dolj, Romania                                  
Cod poștal 200642, Cod fiscal: 4332452              Liceul de Arte ”Marin Sorescu”, Craiova 

Tel/fax: 0251/413351                Luceat lux vestra! 
Email: liceuldeartacv2007@yahoo.com    
WEB (QR code):  

14 zile de suspendare a cursurilor cu prezență fizică la clasa respectivă; 

b. ia legătura cu DSP pentru a comunica datele de contact ale elevului cu rezultat 

confirmat pozitiv la testarea PCR; 

c. organizează personalul de îngrijire pentru aerisirea, igienizarea și dezinfectarea 

rapidă zilnică a săii de clasă; 

d. la finalizarea operațiunii de igienizare și dezinfectare postează pe ușa sălii de clasă 

anunțul ”CURSURI ON-LINE ÎN PERIOADA.....”; 

e. face demersurile pentru obținerea confirmării scrise din partea DSP, privind elevul cu 

rezultat confirmat pozitiv la testarea PCR (Adresa DSP); 

4. Directorul LAMS: 

a.  Convoacă de urgență membrii CA pentru a analiza Adresa de înștiințare a DSP și 

pentru a decide suspendarea cursurilor cu prezență fizică și desfășurarea orelor on-

line sincron la clasa elevului cu rezultat confirmat pozitiv la testarea PCR pe o durată 

de 14 zile de la testare; se precizează în hotărârea CA faptul că programul de cursuri 

pentru clasa suspendată se poate relua cu prezență fizică începând cu  a 8-a zi de la 

data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ; 

testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către 

cadrul medical din unitatea de învățământ; (testarea se poate realiza numai dacă 

anterior a fost completat și depus la secretariatul LAMS - fizic sau pe adresa de e-mail 

a școlii -  Formularul de exprimare a consimțământului pentru testarea antigen 

rapidă (siteul liceului) de către părinții/tutorii/susținătorii legali ai elevului minor sau 

de către elevul major);  până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea 

didactică în regim online; elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu 

prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora; prin excepție de la prevederile 

de mai sus, elevii claselor VII—XII, vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru 

care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 
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precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în 

ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului 

pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică. 

b. Comunică DSP & ISJ & cabinetului medical școlar & CP hotărârea CA și declanșarea 

PROTOCOLULUI LAMS privind suspendarea cursurilor cu prezență fizică la apariția 

unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. 

5. Dirigintele clasei elevului cu rezultat confirmat pozitiv la testarea PCR: 

a. Ia legătura cu informaticianul LAMS  pentru a verifica statusul clasei pentru predarea – 

învățarea on-line (conexiune la Internet în sala de clasă, asigurarea funcționalității 

echipamentelor din dotarea clasei) și pentru utilizarea G-Classroom (conectivitate, 

conturi, parole, etc.) 

b. Convoacă membrii Consiliului clasei pentru a le comunica hotărârea CA al LAMS cu 

privire la suspendarea cursurilor cu prezență fizică și desfășurarea orelor on-line 

sincron la clasa elevului cu rezultat confirmat pozitiv la testarea PCR ; 

c. Ține legătura cu familia elevului cu rezultat confirmat pozitiv la testarea PCR, pentru a 

monitoriza situația acestuia; 

d. Informează colectivul de elevi și părinții acestora că programul de cursuri pentru clasa 

suspendată se poate relua cu prezență fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării 

cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ; testarea elevilor 

se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din 

unitatea de învățământ (testarea se poate realiza numai dacă anterior a fost completat 

și depus la secretariatul LAMS - fizic sau pe adresa de e-mail a școlii -  Formularul de 

exprimare a consimțământului pentru testarea antigen rapidă de către 

părinții/tutorii/susținătorii legali ai elevului minor sau de către elevul major); până la 

efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line; elevii care nu 

se prezintă la testare, reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea 
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acestora; 

e. Ține evidența elevilor clasei (doar pt. cls. VII-XII), vaccinați împotriva virusului SARS-

CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare, precum și a elevilor care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la 

data testului pozitiv, pentru a-i organiza pentru continuarea cursurilor cu prezența 

fizică; 

f. Ține legătura cu medicul cabinetul medical școlar pentru a monitoriza situația elevilor 

care se testează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv și obțin rezultat negativ, 

pentru a organiza participarea lor la cursuri cu prezență fizică, începând cu a 9-a zi – în 

acest caz predarea-învățarea-evaluarea la clasa respectivă va continua în format fizic și 

on-line, sincron, din sala de clasă, în prezența și cu participarea directă a elevilor testati 

în a 8-a zi cu rezultat negativ, ceilalți elevi participând on-line la ora de curs; 

g. Monitorizează desfășurarea orelor în format on-line. 

6. Profesorii clasei: 

a. Asigură desfășurarea orelor on-line sincron la clasa elevului cu rezultat confirmat 

pozitiv la testarea PCR, din sala de clasă sau de acasă, cu condiția să nu afecteze 

participarea sa fizică la celelalte ore din programul zilnic; pentru predarea-învățarea-

evaluarea online; 

b. Țin evidența prezenței elevilor la cursurile on-line; 

c. Descarcă săptămânal în cataloage situația școlară a elevilor clasei (note, absențe); 

d. Pentru orele desfășurate exclusiv on-line semnează fișa lunară de prezență; pentru 

orele desfășurate în format fizic și on-line, sincron, din sala de clasă, în prezența și cu 

participarea directă a elevilor testati în a 8-a zi cu rezultat negativ, ceilalți elevi 

participând on-line la ora de curs, completează condica de prezență; 

e. înainte de desfășurarea orei online din sala de clasă, își dezinfectează echipamentele 
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de uz comun (tastatura, mouse, boxe, etc.) cu șervețelele speciale puse la dispoziție 

(sau folosesc mânuși de unică folosință). 

7. Personalul medical de la cabinetul școlar: 

a. ține legătura cu DSP pentru obținerea confirmării scrise, privind elevul cu rezultat 

confirmat pozitiv la testarea PCR (Adresa DSP); 

b. realizează testarea elevilor din clasa suspendată în a 8-a zi de la data confirmării 

cazului pozitiv (testarea se poate realiza numai dacă anterior s-a primit de la 

secretariatul Formularul de exprimare a consimțământului pentru testarea antigen 

rapidă completat și semnat de către părinții/tutorii/susținătorii legali ai elevului 

minor sau de către elevul major); 

8. Personalul nedidactic – îngrijitoare: 

a. realizează zilnic aerisirea, igienizarea și dezinfectarea sălii de clasă a elevului cu 

rezultat confirmat pozitiv la testarea PCR; 

b. pune la dispoziția profesorilor clasei șervețele speciale pentru dezinfectarea 

echipamentelor de uz comun și 6 perechi de mânuși de unică folosință/zi. 

9. Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru clasa suspendată temporar se 

dispune prin decizia conducerii LAMS, după consultarea și avizul DSP. 

Întocmit de 

Director, 

Prof. dr. Eduard Gegiu 
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