
POLITICA MEDICALĂ ERI
 
1. Documente medicale:
La momentul intrării în școală (transfer sau clasa pregătitoare) sau la intrarea un fiecare ciclu de învățământ:
Părinţii trebuie să informeze școala și profesorii de la clasă cu privire la orice tip de alergii sau alte situaţii legate 
de starea de sănătate (boli cronice cum ar fi epilepsia, astmul, alergiile etc.) completând formularul din partea 
ERI; Dacă un copil are o problemă de sănătate, părinţii trebuie să prezinte o scrisoare medicală, semnată şi 
ştampilată de medicul copilului, în care se specifică afecţiunea-boala şi medicamentele de administrat în situaţii 
de urgenţă, dacă este cazul;
Părinții vor aduce de la medicul de familie, următoarele documente:
1. adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, cu evidențierea vaccinurilor primite, în luna   
 septembrie
2. aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate, în situații în care elevul a lipsit de la cursuri mai mult  
 de 3 (trei) zile și la plecarea în tabără

2. Control medical
Medicul școlii efectuează un control medical (triajul epidemiologic) la începutul anului școlar și oridecâteori 
elevii se reîntorc la școală după vacanță;
La intrarea în școală și la momentele specificate prin OMS 1002/5057/2015, medicul școlar va efectua 
examinăril medicale periodice de bilanț ale stării de sănătate și va înregistra datele în fișa medicală a copilului. 
În urma examinării clinice, medicul școlar poate face recomandări către părinți, transmise individual prin 
intermediul serviciului secretariat.
La solicitarea școlii, în scopul prevenirii unor epidemii, medicul școlar va efectua controale și pe parcursul anului 
școlar.  

3. Caz de boală
În cazul în care profesorii observă că starea de sănătate a unui copil ar putea fi afectată (copilul prezintă 
simptome sau declară că nu se simte bine): 
• vor însoți copilul la cabinetul medical și vor anunța serviciul secretariat
• părinții sunt apelați telefonic de la secretariatul școlii și informați cu privire la starea copilului. Aceștia  
 sunt chemați să îl ia de la școală mai devreme.
• părinții vor verifica starea de sănătate a copilului. În cazul în care simptomele persistă sau sunt grave, se  
 vor îndrepta către medicul pediatru sau de specialitate.
• în caz de îmbolnăvire, părinții sunt obligați să anunțe școala în cel mai scurt timp de la stabilirea   
 diagnosticului, în special în cazul bolilor contagioase.
• în momentul în care școala a primit comunicarea diagnosticului unei posibile situații contagioase, va   
 transmite mesaj de informare și recomandări către părinții din colectivitatea (clasa, nivelul) din   
 care face parte elevul, va lua măsurile conform protocolului de igienă și recomandărilor medicului   
 școlar. O informare simplă despre caz va fi trimisă către toți părinții din comunitatea ERI.
• familia va urma tratamentul prescris de medic și copilul va fi reintrodus în colectivitate doar în urma   
 finalizării tratamentului și a controlului efectuat, prezentând școlii aviz epidemiologic. Documentul are o  
 valabilitate de 48h, de aceea este necesar să fie prezentat la timp.

4. Administrare medicamente
Personalul școlii nu va administra medicamente decât în situațiile în care părinții aduc scrisoare medicală 
cu detalii cu privire la tipul medicamentației și dozare (eliberată de medicul pediatru sau specialist). 
Medicamentele vor fi aduse de către părinți, obligatoriu în ambalajul original, cu numele copilului scris pe cutie 
sau flacon. Ele vor fi depozitate la cabinet și vor fi administrate conform indicațiilor.

5. Intervenție de prim ajutor
Fiecare nivel al clădirii este dotat cu Trusă de prim ajutor, avizată de Ministerul Sănătății și cu dotarea de 
echipamente și medicamente conform recomandării Ministerului Sănătății. Acestea sunt depozitate în cabinetul 
psihologic/medical al școliil. Personalul școlii nu va administra niciun medicament copilului fără autorizarea 



părintelui și o va face doar în situația în care o doză recomandată de părinți (mesaj în scris pe e-mail sau 
platforma școlii) ar putea ameliora imediat starea de sănătate a copilului.
Accidente ușoare (tăieturi minore, zgârieturi, căzături ușoare, vânătăi, înțepături)
În cazul în care un elev se accidentează ușor, acesta va primi îngrijire adecvată la cabinetul medical. Profesorul/
pedagogul de serviciu va comunica părinților despre accident și măsurile care au fost luate.
Accidente grave/urgențe:
În cazul producerii unui accident grav, personalul școlii, prezent la locul respectiv, va anunța imediat un echipaj 
de urgență și va asista copilul până la sosirea echipajului, pentru a putea oferi echipei de intervenție toate 
detaliile producerii accidentului. 
Profesorul/pedagogul de serviciu va anunța imediat serviciul secretariat și conducerea școlii.
Echipa medicală va anunța telefonic de îndată părinții, oferind acestora detalii cu privire la situație.
Accidentul va fi notat în Registrul Medical (de către echipa medicală) și în Dosarul de Accidente (de către 
profesor/martor la accident).

6. Procedura privind îmbolnăvirile 
Este clar că educația și sănătatea merg mână în mână influențând starea de spirit și dezvoltarea copilului. Una 
din prioritățile școlii este să se asigure că sănătatea elevilor nu are un impact negativ asupra educației. 
De aceea, copiii care acuză simptome de boală ar trebui să rămână acasă pe perioada identificării și tratării 
problemelor de sănătate, pentru propriul confort și pentru binele celorlalți. 

Afecțiune/boală Contagiunea Recomandări

Răceli și gripe Nasul curge, tușește, strănută des, apatie, 
febră

Copiii pot reveni la școală când dispar 
simptomele

Febră mare Poate fi primul semn al unei boli 
infecțioase

Copiii vor fi ținuți acasă și va fi consultat 
medicul pediatru pentru a stabili un 
diagnostic și tratament

Diaree Poate fi de origine infecțioasă și se poate 
transmite ușor microbul în mediul școlar

Poate reveni a doua zi după ce se 
remediază prin alimentație restictivă și 
tratament

Conjunctivită Ambele infecții: virale și bacteriene sunt 
contagioase. Se pot transmite cu ușurință 
prin contactul cu mâna.

Este necesar consult de specialitate. Copiii 
pot reveni după tratament cu aviz medical.

Varicelă/vărsat de 
vânt

Contagioasă cu o zi înaintea erupției până 
când se usucă toate bubițele

Repaos acasă. Revenire după însănătoșire.

Pojar Câteva zile înainte și 4 zile după apariția 
erupției

Poate reveni la școală după 4 zile de la 
erupție.

Oreion̆ Cu câteva zile înainte de a se produce 
umflăturile

Repaos acasă timp de o săptămână de la 
diagnosticare.

Pediculoză/ 
Păduchi

Se transmit foarte ușor. De la apariție până la tratament eficient 
rămâne acasă. Vor fi folosite șampoane 
speciale și piaptăn. Copiii vor reveni la 
școală după control la medic.

Infecție 
streptococică/ 
Scarlatină

Infecție cu streptococ betahemolitic A. 
Nivel crescut de contagiune.

Efectuarea examenului exudat faringian 
pentru toți colegii. Tratament prescris 
de medic. Revine în colectivitate cu 
recomandarea medicului.

Parazitoză 
intestinală

De la apariție până la efectuarea 
tratamentului.

Tratament adecvat și examen 
coproparazitologic



În principal, tratamentele medicamentoase se administrază de către părinți, în perioada în care copiii se află 
acasă. Dacă medicul recomandă intrarea în colectivitate cu tratament, în cazul în care este necesar și numai pe 
baza prescripției medicale, profesorii pot administra medicamente la solicitatea părintelui, în condițiile descrise 
la punctul 4. 

7. Intervenția la nivelul școlii 
ORDIN nr. 5.298 din 7 septembrie 2011, Cap.IV, Art.22
Unitățile de învățământ au obligația să informeze părinții sau reprezentanții legali ai elevilor că semnarea 
contractului educațional include și responsabilitatea acestora față de sănătatea propriilor copii și în afara 
școlii, în vederea asigurării unui climat sănătos la nivel de clasă/grupă și a evitării degradării stării de sănătate 
a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ, și să includă în regulamentul de ordine 
interioară aspecte legate de asistența medicală și promovarea stilului de viață sănătos.

7.1. Program de prevenire a îmbolnăvirilor
• educațional - informări și tematici abordate la clasă, programe și proiecte proprii sau în parteneriat cu  
 specialiști, educarea în spiritul creării obișnuințelor de igienă personală;

• administrativ - personal instruit și colaboratori de specialitate, asigurarea permanentă a produselor   
 de igienă (săpun, hârtie igienică), asigurarea unei alimentații adecvate și a condițiilor optime de   
 desfășurare a procesului instructiv-educativ;

• procedural: norme de igienă, metodologie intervenție, protocol de comunicare, procedura de acces în  
 incinta școlii;

7.2. Păduchi
Personalul Medical verifică elevii de păduchi la începutul fiecărui semestru; 
În situația în care este identificat sau anunțat un caz de păduchi într-o clasă, sala de clasă va fi dezinfectată cu 
produse profesionale de dezinfecție. Părinții copilului în cauză sunt rugați să-l ia pe copil de la școală și să îl 
trateze înainte de revenirea la școală;
În cazul în care există un caz confirmat, întreaga clasă va primi un mesaj de informare cu privire la situația dată, 
medicul școlar fiind solicitat pentru un control specific. Vor fi verificați atât colegii de clasă, cât și clasele paralele 
în care copilul are frați sau surori.
Dacă la întoarcerea în colectivitate elevul nu a făcut tratamentul necesar, părinții acestuia vor fi contactați și li se 
va solicita să îl ia pe copil de la școală pentru a fi tratat la domiciliu.

7.3. Varicelă 
În cazul în care un copil are simptome asociate varicelei este însoțit la cabinetul medical. Părinții sunt chemați 
la școală pentru a-l lua mai devreme și a apela la medic pentru confirmarea diagnosticului. Aceștia vor informa 
imediat secretariatul școlii în situația confirmării diagnosticului.
În situația unui caz confirmat de varicelă în școală, serviciul secretariat va transmite un mesaj părinților elevilor 
din clasele afectate, pentru a-i informa cu privire la simptome și sala de clasă va fi dezinfectată cu produse 
profesionale de dezinfecție;
Copiilor li se va permite accesul în sala de clasă doar după ce au urmat tratamentul și revin în colectivitate pe 
baza Avizului Epidemiologic eliberat de catre medicul curant care atestă că au o stare de sănătate ce le permite 
revenirea la școală.

7.4. Scarlatină/Infecție streptococică cu Streptococul de Grup A 
În cazul în care există un caz dovedit de scarlatină sau infecție cu streptococ betahemolitic tip A este obligatorie 
anunțarea imediată a școlii. Copilul va rămâne acasă și va urma tratamentul prescris de medic. Nu se va putea 
întoarce în colectivitate fără aviz epidemiologic emis de medicul curant. Se vor face operațiuni de dezinfecție la 
nivel de clasă.
Părinții elevilor din clasa respectivă vor fi informați și li se recomandă efectuarea analizei exudat faringian 
în dimineața zilei imediat următoare anunțului. De asemenea, ei vor primi un mesaj informativ cu privire la 
simptomele scarlatinei și efectele prezenței streptococului betahemolitic în organism.
În cazul în care vor fi confirmate 2 (două) cazuri de infectare cu streptococ/scarlatină/ pe clasă, pentru toți elevii 
clasei repsective, precum și elevii claselor în care frecventează cursurile frați sau surori, vor fi organizate sesiuni 



de recoltare de exudat faringian, la sediul școlii. Costurile acestor analize vor fi suportate de către părinți și vor fi 
efectuate de un laborator mobil de analize medicale cu care colaborează școala. În acest caz, copiii vor veni la 
școală nemâncați și fără a se spăla pe dinți, urmând să mânânce micul dejun și să efectueza periajul dentar la 
școală, după recoltare. 
În funcție de impactul epidemiologic, exudatul faringian va fi necesar și pentru alte grupuri și sala/sălile de 
clasă va/vor fi dezinfectate cu produse profesionale de dezinfecție.
În situația în care în comunicarea rezultatelor analizelor efectuate există unele pozitive, părinții copiilor respectivi 
vor fi solicitați să vină la școală și să îi ia imediat pe copii și să se adreseze medicului pediatru sau de boli 
infecțioase în vederea prescrierii și urmării unui tratament specific.

7.5. Infecția cu virusul SARS COV 2 - are procedură separată

8. Dispoziții finale
Orice alte cazuri medicale vor respecta procedura de bază: anunțarea de către profesor a serviciului 
secretariat, informarea de către secretară a părinților cu privire la situație, preluarea copilului în cel mai scurt 
timp și evaluarea de către părinte a simpotomelor, adresarea acestuia, după caz, medicului pediatru sau de 
specialitate, informarea profesorului/școlii cu privire strarea de sănătate a copilului. Revenirea în colectivitate în 
urma controlului la medic, cu aviz medical sau epidemiologic, dacă este cazul.


