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În atenţia medicilor de medicina muncii 

 

 

 

REF: ORDINUL pentru aprobarea Normelor privind instituirea de măsuri sanitare și 

de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19 – aflat pe 

site-ul Ministerului Sanatatii http://www.ms.ro/2020/08/18/draft-ordin-emis-in-temeiul-

legii-de-modificare-a-legii-nr-1-2011-si-a-legii-nr-55-2020-ordin-pentru-aprobarea-

normelor-privind-instituirea-de-masuri-sanitare-si-de-protectie-in-unitatile-de-

invatam/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=draft-ordin-emis-in-

temeiul-legii-de-modificare-a-legii-nr-1-2011-si-a-legii-nr-55-2020-ordin-pentru-

aprobarea-normelor-privind-instituirea-de-masuri-sanitare-si-de-protectie-in-unitatile-de-

invatam 

în Transparenţă Decizională  

 

 

 

Referitor la punctul 8 din ANEXA la Norme privind instituirea de măsuri sanitare și 

de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19: „Măsuri pentru 

elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la risc și / sau având 

afecțiuni cronice și/sau dizabilități: ● Personalul cu risc (ex. vârstnici, persoane cu diabet 

zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul 

medicului de medicina muncii;”, SRMM face urmatoarele precizări și recomandări pentru a 

clarifica implicarea medicilor de medicina muncii în prevenirea și controlul infecției cu virusul 

SARS-CoV-2 la personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar (ciclul 

preșcolar, primar, gimnazial, liceal): 

 

În contextul epidemiologic actual, se impun măsuri pentru prevenirea și controlul 

infecției cu virusul SARS-CoV-2 la personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul 

preuniversitar. 

 

Personalul didactic și didactic auxiliar la risc reprezentat de lucrători vârstnici 60+, 

cu comorbidități, cu dizabilități, din unitățile de învățământ, în cazul infectării cu virusul 

SARS-CoV-2, prezintă riscul potențial de a dezvolta forme severe de boală. 

 

Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar care își 

reia activitatea în data de 14 septembrie 2020, riscul potențial de infectare cu virusul SARS-

CoV-2 crește odată cu deplasarea spre și de la locul de muncă în mijloacele de transport în 

comun aglomerate, precum și prin activități de predare față-în-față, în clasă. 
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Pentru a preveni riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la personalul didactic și 

didactic auxiliar la risc din unitățile de învățământ, medicii de medicina muncii au pârghiile 

legislative (HG Nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările si 

completările ulterioare) pentru a încadra acestă categorie de personal în „supraveghere 

specială” și a acorda avizul de aptitudine în muncă.  

Se recomandă ca, până la începutul noului an școlar, în condițiile actuale 

epidemiologice, tot personalul didactic și didactic auxiliar să reia activitatea cu avizul de 

aptitudine în muncă acordat de medicii de medicina muncii. 

Indiferent de ciclul de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal) și de posibilele 

scenarii în funcție de riscul epidemiologic (risc redus/mediu/major), dacă medicii de medicina 

muncii apreciază că riscul epidemiologic este semnificativ, raportat la starea de sănătate a 

lucrătorului, atunci eliberează fișa de aptitudine cu: „APT CONDIŢIONAT: supraveghere 

specială; poate desfășura exclusiv activitate și lecții on-line”. 
 

În actualul context epidemiologic, învățământul on-line constituie alternativa 

corectă pentru păstrarea în activitate a personalului didactic și didactic auxiliar la risc 

din învățământul preuniversitar, precum și pentru prevenirea și controlul infecției cu virusul 

SARS-CoV-2 la această categorie de personal. 
 

 

Preşedinte SRMM, 

Prof.Univ.Dr.Eugenia Naghi 

 
 


