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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa 

caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/operatiunea 

Numele si 

prenumele 

Functia Data Semnatura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Comsa Liliana 

Elena  

Dinu Daniela 

Medic specialist 

 

Medic specialist 

24.06.2020  

1.2. Verificat Stanciu Gabriela Consilier juridic 

 

 

23.07.2020  

1.3. Aprobat Serban Laura 

Cristina 

Director 

 

24.07.2020  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Editia sau, dupa caz, 

revizia in cadrul 

editiei 

Componenta revizuita Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

editiei  

sau reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia I    

2.2. Revizia 1    

2.3. Revizia 2    

…. Revizia …….    

…. Editia a II-a  

 

  

…. Revizia 1  

 

  

2.n. ……  
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3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 

cadrul editiei procedurii operationale, pe baza de tabel cu semnatura de primire si 

luare la cunostinta 
 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzarii 

Exemplar nr. Compartiment Functia 

 1 2 3 4 

3.1. aplicare 1 Crese 

 

Coordonator personal de 

specialitate/ 

Asistente medicale 

3.2 informare 1 Crese 

 

Salariatii SPAC BV 

 

3.3 evidenta 1 Resurse Umane Crese/ 

Compartiment Resurse 

Umane  

 

3.4 arhivare 1 Resurse Umane Crese/ 

Compartiment Resurse 

Umane 

3.5 alte scopuri    
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4. Scopul procedurii operationale 
4.1. Scopul elaborarii ghidului propriu de bune practici de igiena pentru crese este acela de a 

implementa o structura obligatorie de reguli specifice de igiena si sanatate, care sa puna in evidenta 

conditiile necesare pentru producerea de alimente sigure pentru sanatatea copiilor si stabilirea de 

masuri pentru prevenirea infectarii cu virusul SARS-COV-2, in cadrul creselor aflate in subordinea 

SPAC . 

4.2. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului. 

4.3. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager 

il sprijina in luarea deciziei.  

 

5. Domeniu  de  aplicare 
5.1. Procedura operationala privind modul de aplicare a masurilor de igiena personala in activitatea 

desfasurata de catre angajatii din cresele aflate sub autoritatea SPAC, stabileste un set de reguli si 

operatiuni unitare  ce trebuie urmate in activitatea zilnica de personalul creselor, cu privire la masurile 

de igiena personala  in  spatiul public, in contextul  prevenirii imbolnavirilor cu virusul SARS-COV-2. 

 

5.2. In derularea activitatiilor zilnice intervine: 

• coordonatorul personalului de specialitate din cresa 

• medicul cresei 

• asistentul medical 

• personalul de educatie 

• ingrijitoarele de copii 

• personalul de la bucatarie: bucatari si ajutori de bucatar 

• magazinerul 

• personalul de curatenie si spalatoreasa. 

 

5.3. Principalele activitati derulate in vederea realizarii serviciilor de ingrijire, educare si 

supravheghere din crese sunt: 

• Primirea copiilor in crese 

• Servirea mesei 

• Asigurarea igienei in crese 

• Asigurarea programului de somn a copiilor 

• Respectarea si aplicarea prescriptiilor medicale copiilor 

• Pregatirea copiilor pentru plecarea din cresa. 

 

5.4. Compartimentele furnizoare de date si/sau care sunt implicate in desfasurarea activitatilor zilnice a 

asistentelor medicale sunt: 

• Conducerea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov; 

• Toate compartimentele din cadrul Serviciului Public de Administrare Crese Brasov; 

• Compartimentul Crese,  care  stabileste organizarea, coordonarea si controlul personalului de 

supraveghere si ingrijire din crese.   
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6. Documente  de  referinta 

 
6.1. Reglementari internationale 

.......... 

6.2. Legislatie primara 

Legea nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare 

H.G. nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor 

unitati de educatie timpurie anteprescolara 

Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile 

pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 

Legea nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc 

epidemiologic si biologic 

H.G. nr.553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 

iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 

Ordinul nr.3577/831/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si 

sanatate in munca, pe perioada starii de alerta 

Ordinul nr.1076/4518/3936/2020 pentru stabilirea masurilor necesare in vederea redeschiderii 

creselor, gradinitelor, afterschool-urilor pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 

 

6.3. Legislatie secundara 

 

• Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entitatilor publice 

• H.C.L. nr. 459/25.11.2002, republicat, prin H.C.L. nr 212/30.04.2014 privind infiintarea 

Serviciului Public de Administrare Crese Brasov 

 
6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice 

 

• Regulamentul privind organizarea si functionarea Serviciului Public de Administrare Crese 

Brasov 

• Regulamentul intern al institutiei 

• Instructiuni  

• Acte administrative emise de directorul institutiei. 
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7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 
 
7.1. Definitii ale termenilor 

 
Nr. 

crt. 

Termenul Definitia si/sau, daca este cazul,  

actul care defineste termenul  

 

1.  Crese Sunt institutii publice sau private, specializate in servicii cu 

caracter social, medical si educational pentru cresterea, 

ingrijirea si educarea timpurie a copiilor de varsta 

anteprescolara. 

3. Risc epidemiologic  Probabilitatea de aparitie a unui eveniment generat de un 

agent inalt patogen care poate afecta sanatatea grupurilor 

populationale, cu posibilitatea raspandirii pe plan local, 

judetean, zonal, national, european sau international. 

4. Persoana suspecta  Persoana posibil infectata care provine din zona in care exista 

epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt 

patogen, pe perioada de incubatie, in baza dovezilor stiintifice, 

sau persoana care intra in contact direct cu o persoana 

infectata sau cu bunuri contaminate cu agentul inalt patogen, 

pana la trecerea perioadei de incubatie sau aparitia semnelor 

sau simptomatologiei clinice sau paraclinice a bolii. 

5. Epidemie   Extindere prin contaminare cu o frecventa neobisnuita a unei 

boli infectocontagioase la un numar mare de persoane raportat 

la riscul specific bolii respective, dintr-un perimetru 

determinat. 

6. Izolarea Masura care consta in separarea fizica a persoanelor afectate 

de o boala infectocontagioasa sau a persoanelor purtatoare ale 

agentului inalt patogen chiar daca acestea nu prezinta semne 

sau simptome sugestive. 

7. Responsabilitate Obligatia de a indeplini sarcina atribuita, a carei neindeplinire 

atrage sanctiunea corespunzatoare tipului de raspundere 

juridica. 

8. Resurse Totalitatea elementelor de natura fizica, umana, 

informationala si financiara, necesare ca input pentru ca 

strategiile sa fie operationale 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 

 
Nr. 

crt. 

 

Abrevierea 

 

Termenul abreviat 

1. P.S./P.O. Procedura de sistem/ procedura operationala 

 

2. E Elaborare 

 

3. V Verificare 

 

4. A Aprobare 

 

5. Ap. Aplicare 

 

6. Ah. Arhivare 

 

7. SPAC Serviciul Public de Administrare Crese Brasov 

 

n ……  
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8. Descrierea procedurii operationale 

 
8.1. Principii generale: 

Se stabilesc masurile igienico-sanitare aplicabile tuturor persoanelor in vederea prevenirii infectarii cu 

virusul SARS-COV-2 a personalului institutiei si a anteprescolarilor care frecventeaza Serviciul Public 

de Administrare Crese Brasov. 

 

8.2. MASURI DE IGIENA SPECIFICE PERSONALULUI INSTITUTIEI IN TIMPUL 

PROGRAMULUI DE LUCRU: 

8.2.1. Pe timpul desfasurarii  programului de lucru, personalul trebuie sa respecte urmatoarele reguli de 

igiena: 

a). sa lucreze numai cu echipament de protectie specific activitatii ce o desfasoara; 

b). sa spele mainile cu apa si sapun: la intrare in colectivitate, la finalul pauzei, dupa curatarea si 

dezinfectarea zonele de lucru, dupa atingerea parului, nasului, urechilor, gurii, dupa tuse, dupa 

folosirea wc-ului, dupa  manipularea materialelor prime si ambalajelor, inaintea efectuarii manevrei de 

dezinfectare a mainilor anteprescolarilor, dupa colectarea si evacuarea deseurilor menajere sau de alta 

natura.  

8.2.2. Regulile de igiena si comportament recomandate trebuie respectate in toate zonele din cadrul 

unitatii (mentinerea distantei fizice, limitarea aglomerarilor, purtarea mastii faciale, spalatul pe maini). 

8.2.3. Personalul angajat in crese, in timpul orelor de lucru, nu va purta bijuterii, va avea unghiile 

taiate scurt, fara lac de unghii /unghii false, precum si alte obiecte personale (ex. Telefon. Aceste 

obiecte se lasa in spatii special amenajate) conform procedurii interne. 

8.2.4.Intrarea in institutie se va face pe circuit dedicat personalului angajat, care va fi diferit de 

circuitul anteprescolarilor, care va fi marcat, respectand masurile de distantare sociala de 1,5 m. 

La intrarea in institutie se va efectua decontaminare incaltamintei stradale prin stergere pe covorul 

special amenajat pentru decontaminare,  si se vor purta papuci de unica folosinta, pana in zona de 

vestiare, peste incaltamintea stradala. 

Din momentul intrarii in institutie, personalul angajat va purta OBLIGATORIU MASCA FACIALA 

pe care o va arunca, dupa folosire, in recipiente speciale destinate deseurilor medicale. (masca faciala 

folosita in exterior nu se poate utiliza in interiorul institutiei). In institutie se vor pune la dispozitie 

masti faciale de unica folosinta. 

Masca faciala va fi utilizata OBLIGATORIU de catre tot personalul angajat si trebuie schimbata o 

data la 4 ore sau ori de cate ori s-a umezit sau s-a deteriorat. 

Personalul angajat va purta capelina pentru strangerea parului. 

Dezbracatul hainelor de strada si echiparea cu  echipamentul de protectie interioara se face in vestiarul 

special amenajat. Hainele personale de strada se pastreaza in dulapuri individuale, separat de 

echipamentul de lucru.  

Echipamentul de protectie trebuie mentinut intr-o stare perfecta de curatenie si trebuie schimbat ori de 

cate ori este nevoie. Echipamentul trebuie pastrat in stare corespunzatoare fara rupturi sau lipsuri si 

curatat si igienizat corespunzator. 

Personalul angajat va folosi OBLIGATORIU manusi de unica folosinta  la schimbarea scutecelor si 

in timpul efectuarii curateniei. Dupa indepartarea manusilor de unica folosinta, acestea vor fi 
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depozitate in recipiente destinate deseurilor medicale si se trece la etapa de spalare a mainilor cu apa si 

sapun, minimum 20 de secunde. 

 

8.2.5. Tipuri de spalare a mainilor:  

a). Lavajul simplu elimina flora tranzitorie formata din enterobacterii, virusuri, levuri, ciuperci mai 

mult sau mai putin patogene si care nu se multiplica. Flora tranzitorie se elimina in totalitate dupa o 

spalare meticuloasa si in contactul cu un antiseptic. 

Lavajul simplu se face: 

 - la intrarea si la iesirea din serviciu; 

 - inainte si dupa inlaturarea manusilor sau a oricarui tip de echipament de protectie; 

 - dupa orice gest contaminant; 

 - dupa acordarea ingrijirilor igienice de confort;  

 - inainte de prepararea si distribuirea alimentelor;  

- dupa folosirea toaletei. 

b). Lavajul igienic sau antiseptic elimina in totalitate flora tranzitorie si diminueaza flora comensuala 

sau rezidenta, adica germenii oportunisti care se gasesc in mod natural pe piele (stafilococul auriu de 

exemplu) care se multiplica anormal, in absenta masurilor de igiena si duc la scaderea rezistentei 

organismului. 

Lavajul antiseptic se face: 

- dupa ingrijirea unui copil purtator al unei infectii;  

- cu ocazia aplicarii masurilor de izolare septica sau aseptica;  

- dupa doua secvente de ingrijire cu risc de contaminare la acelasi copil sau intre doi copii. 

c). Frictiunea igienica cu un produs hidro-alcoolic elimina flora tranzitorie si diminueaza flora 

comensuala. 

Frictiunea igienica se face: 

Frictiunea cu solutie hidroalcoolica sau cu gel se aplica pe mainile care nu prezinta urme vizibile de 

murdarie sau pulberi. In caz contrar se recurge la spalarea cu apa si sapun. 

Solutia hidroalcoolica sau gelul sunt utilizate pentru a substitui lavajul antiseptic in cazul mainilor 

curate din punct de vedere macroscopic.  

 

8.2.6. Spalarea mainilor – reguli generale 

Spalarea mainilor pentru angajati se face cu apa calda si sapun minim 20 de secunde: 

- la sosirea in cresa; 

- inainte si dupa fiecare masa; 

- dupa somn, stranut sau tuse;  

- dupa folosirea toaletei si schimbarea scutecului; 

- dupa venirea din spatiul exterior special amenajat pentru locul de joaca; 

- cand mainile sunt vizibil murdare; 

- inainte si dupa inlaturarea manusilor sau a oricarui tip de echipament de protectie; 

- inainte si dupa acordarea ingrijirilor igienice de confort anteprescolarilor;  

- inainte de prepararea si distribuirea alimentelor;  

- la sosirea de acasa si la plecarea spre cresa. 

 

 



SERVICIUL 
PUBLIC DE 

ADMINISTRARE 
CREȘE BRAȘOV 

Compartiment 

Asistență Medicală 

și de Specialitate 

PROCEDURA  OPERAȚIONALĂ 
privind 

APLICAREA MASURILOR DE IGIENA 

PERSONALA IN VEDEREA  

PREVENIRII  INFECTIEI CU VIRUSUL 

SARS-COV-2 LA NIVELUL CRESELOR 

AFLATE SUB AUTORITATEA SPAC 

COD. C.A.M.S. 

– PO – 1 

Ediție.1/ 

Revizie 0 

Dată intrare în 

vigoare 

01.09.2020 

 

10 
 

8.2.6.1. Pregatirea materialelor pentru spalarea mainilor: 

Obiectele, materialele si produsele folosite pentru spalarea mainilor sunt: 

a). Lavaj simplu 

- chiuveta / lavabou;  

- sapun lichid sau spuma cu distribuitor; 

- prosoape de unica folosinta in distribuitor;  

- sac pentru deseuri. 

b). Lavaj antiseptic: 

 - chiuveta / lavabou; 

 - sapun lichid antiseptic sau solutie spumoasa antiseptica cu distribuitor; 

 - prosoape de unica folosinta in distribuitor; 

 - sac pentru deseuri. 

c).  Frictiunea igienica 

 - solutie sau gel in distribuitor sau in ambalajul de prezentare. 

  

8.2.6.2. Realizarea procedurii de spalare a mainilor: 

a). Lavajul simplu: 

 - se descopera mainile si antebratele; 

 - se indeparteaza bijuteriile, ceasurile, se taie scurt unghiile; 

 - se uda mainile si articulatiile mainilor; 

 - se aplica o doza de sapun; 

 - se spala fiecare mana prin frictionare  

 - se insista in spatiile interdigitale, in jurul unghiilor, la extremitatea degetelor, la police si la 

mansetele mainilor; pentru fiecare din aceste regiuni ,timp de 20 secunde ; 

 - se spala din abundenta fara sa lasam sa curga sapun pe o zona deja clatita; 

 - se usuca prin tamponare cu servetele de unica folosinta fara a reveni asupra unei zone deja uscata; 

 - se inchide robinetul (daca nu este automatic) cu ultimul servetel de maini utilizat;  

- se arunca servetelele la pubela fara sa atingem pubela cu mana. 

 Observatii: Nu se sterge chiuveta dupa spalarea mainilor, manevra va murdari din nou mainile. Se 

spala mainile inainte de a imbraca manusile de unica folosinta. 

 

b). Lavajul igienic sau aseptic: 

 - se uda bine mainile si articulatiile; 

 - se aplica o doza de sapun antiseptic; 

 - se spala fiecare mana masand; 

 - se insista in spatiile interdigitale, in jurul unghiilor, la extremitatea degetelor de la fiecare mana care 

se freaca, pe rand in podul palmei opuse executand 5 miscari; 

 - se spala pe rand, respectand „regula 5” (cinci miscari circulare) policele si apoi articulatiile mainilor; 

- se clateste din abundenta dinspre varful degetelor spre articulatiile mainilor; 

 - se perie unghiile;  

 - se mentin palmele orientate in sus pentru a evita orice contaminare; 

 - se usuca cu grija, prin tamponare cu servetele de unica folosinta;  

- se inchide robinetul (daca nu e automatic) cu ultimul servetel de maini utilizat; 

 - se arunca servetelele in pubela cu pedala fara sa atingem pubela cu mana. 
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 Observatii: 

Timpul de spalare: 2-3 minute, fara periere. Lavajul antiseptic trebuie efectuat corect inainte de 

realizarea ingrijirii, utilizand sursa de apa cea mai apropiata (unghiile trebuie taiate scurt, iar pe degete 

sa nu existe inele). Se executa spalarea antiseptica a mainilor inainte de a imbraca manusile de unica 

folosinta.  

 

c). Spalarea igienica a mainilor prin frictiune: 

- se pun aproximativ 2 ml de solutie in scobitura mainii uscate si se efectueaza frictiunea timp de 30 

secunde frecand palmele pana la degete apoi insistand in spatiile interdigitale interne si externe; 

- se freaca fiecare police in interiorul mainii inchise, apoi extremitatile degetelor impreunate de la 

fiecare mana in podul palmei opuse.  

 

Complicatii si riscuri: 

In urma procedurilor de spalare a mainilor pot aparea urmatoarele complicatii: 

a). Dermatite determinate de utilizarea produselor antiseptice: sapun lichid bland (doux), sapun lichid 

antiseptic, solutie spumanta antiseptica. 

In acest caz, este recomandat sa se reduca sau sa se intrerupa utilizarea produsului respectiv si sa se 

aplice o crema hidratanta dupa fiecare spalare a mainilor. 

b). Formarea unei pelicule uleioase, lipicioase prin utilizarea repetata a solutiilor/gelurilor 

hidroalcoolice.  

Se recomanda spalarea cu apa din abundenta a mainilor. 

c). Uscarea si iritarea pielii prin indepartarea grasimii naturale a tegumentului. 

Se recomanda clatirea cu apa din abundenta si aplicarea, dupa uscare, a unei creme emoliente de maini 

care sa nu deterioreze manusile de cauciuc in cazul in care acestea trebuie purtate. 

 

8.3. MASURI DE IGIENA SPECIFICE ANTEPRESCOLARULUI IN TIMPUL PERIOADEI 

DE FRECVENTARE A CRESEI, IN VEDEREA PREVENIRII INFECTIEI CU VIRUSUL 

SAR-COV-2  

Masurile de igiena specifice anteprescolarului in timpul perioadei de frecventare a cresei, in vederea 

prevenirii infectiei cu virusul SARS-COV-2 se realizeaza dupa cum urmeaza: 

a). Se realizeaza pentru igiena zilnica si, dupa caz, baia pe regiuni corporale. 

Scopul procedurii: 

- mentinerea igienei tegumentului; 

- mentinerea starii de confort a copilului;  

- prevenirea leziunilor cutanate.  

Realizarea procedurii: 

- se realizeaza in incaperi special amenajate (grup sanitar); 

- se asigura temperatura corespunzatoare mediului ambiant pentru a nu crea disconfort; 

- materialele se pregatesc si se aleg in functie de procedura si sunt asezate la un nivel pentru un acces 

facil al  anteprescolarului;  

Este necesar ca anteprescolarul sa primeasca ajutorul unui adult desemnat pentru a invata modul de 

realizare a igienizaii mainilor prin joc si cantece. 

Spalarea mainilor se face cu apa calda si sapun minim 20 de secunde: 

 -la sosirea in cresa; 
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- inainte si dupa fiecare masa; 

- dupa tuse, stranut, dupa stergerea nasului; 

- dupa folosirea toaletei; 

- dupa venirea din spatiul exterior special amenajat pentru locul de joaca; 

- cand mainile sunt vizibil murdare; 

- la sosirea de acasa si la plecarea spre cresa. 

Dupa spalare, mainile se sterg cu servetele uscate. 

Se interzice folosirea de prosoape personale. 

Dezinfectarea mainilor anteprescolarilor cu solutii dezinfectante pe baza de alcool se va face sub 

stricta supraveghere a unui adult. 
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9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 

 
Nr. 

crt. 

Compartimentul 

(postul)/actiunea 

(operatiunea) 

I II III IV V VI … 

 0 1 2 3 4 5 6  

 

1. medic E       

2. coordonatorul 

personalului de 

specialitate 

 V      

3. director   A     

4. asistente 

medicale 

   Ap.    

5. cresa      Ah.  

 

 

10. Anexe, inregistrari, arhivari 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

anexei 

Elaborator Aproba Numar de 

exemplare 

Difuzare Arhivare Alte 

Elemente 

 
Loc Perioada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.  

 

 

       

2.  

 

 

       

…  

 

 

       

n  
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 11. Cuprins 

 
Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

formalizate 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 

dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

1 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2 

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, 

revizia din cadrul editiei procedurii operationale   

3 

4. Scopul procedurii operationale 4 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  4 

6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate 5 

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 6 

8. Descrierea procedurii operationale 8 

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 13 

10. Anexe, inregistrari, arhivari 13 

11. Cuprins 14 
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