CĂTRE:
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNCIPIULUI BUCUREŞTI

În contextul evoluţiei infecţiilor respiratorii acute, a creşterii absenteismului
şcolar, vă rugăm, să instituiţi în unităţile de învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee,
universităţi), următoarele măsuri:
1. efectuarea triajului epidemiologic zilnic, la începutul orelor de curs, de
către personalul cabinetului medical şcolar. În cazul colectivităţilor, unde nu există
asistenţă medicală permanentă, triajul va fi efectuat de către cadrul didactic;
2. neacceptarea la orele de curs a copiilor care prezintă semne de
îmbolnăvire respiratorie acute;
3. direcţionarea acestor copii către cabinetele medicale: medicină de
familie, sau în funcţie de gravitate, la spitalele de boli infecţioase;
4. evitarea manifestărilor sportive, culturale, neesenţiale pentru procesul de
învăţământ, pentru a preveni aglomerarea şi pentru limitarea transmiterii virozelor;
5. raportarea focarelor cu > 3 cazuri de afecţiuni respiratorii acute, într-o clasă; la
DSP-MB – Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli
Transmisibile de sector.

CĂTRE:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE
DIN BUCUREŞTI
În atenţia,
Domnului Director General Dr. Marius Savu

În contextul evoluţiei infecţiilor respiratorii acute, a creşterii absenteismului
şcolar, vă rugăm să instruiţi cadrele medicale din unităţile de învăţământ (grădiniţe,
şcoli, licee, universităţi), privind următoarele măsuri care trebuie instituite:
1. efectuarea triajului epidemiologic zilnic, la începutul orelor de curs, de
către personalul cabinetului medical şcolar. În cazul colectivităţilor, unde nu există
asistenţă medicală permanentă, triajul va fi efectuat de către cadrul didactic;
2. neacceptarea la orele de curs a copiilor care prezintă semne de
îmbolnăvire respiratorie acute;
3. direcţionarea acestor copii către cabinetele medicale: medicină de
familie, sau în funcţie de gravitate, la spitalele de boli infecţioase;
4. evitarea manifestărilor sportive, culturale, neesenţiale pentru procesul de
învăţământ, pentru a preveni aglomerarea şi pentru limitarea transmiterii virozelor;
5. raportarea focarelor cu > 3 cazuri de afecţiuni respiratorii acute, într-o clasă; la
DSP-MB – Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli
Transmisibile de sector.
Menţionăm că, adresa a fost transmisă şi Inspectoratului Şcolar al Muncipiului
Bucureşti.

