
SERVICIUL 

PUBLIC DE 
ADMINISTRARE 
CREȘE BRAȘOV 

Compartiment 

Asitență Medicală 

și de Specialitate 

PROCEDURA  OPERAȚIONALĂ 
privind 

APLICAREA MASURILOR IGIENICO-

SANITARE  A SPATIILOR  IN 

VEDEREA  PREVENIRII  INFECTIEI 

CU VIRUSUL SARS-COV-2 LA 

NIVELUL CRESELOR AFLATE SUB 

AUTORITATEA SPAC 

COD. CAMS 

 – PO – 2 
Ediție.1/ 

Revizie 0 

Dată intrare în 

vigoare 

01.09.2020  

 

1 
 

 
   
 
 

PROCEDURA  OPERATIONALA 
privind 

APLICAREA  MASURILOR IGIENICO-SANITARE A SPATIILOR  IN 

VEDEREA  PREVENIRII INFECTIEI CU VIRUSUL SARS-COV-2 

LA NIVELUL CRESELOR AFLATE SUB AUTORITATEA SPAC 

 

COD: P.O.- 2 

Editia 01  

Revizia ……………. 

 

 

 

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 

25.06.2020  

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 R.U-Juridic Crese/ 

Compartiment RU -

Juridic 

 

3.4 arhivare 1 R.U-Juridic Crese/ 

Compartiment RU -

Juridic 

3.5 alte scopuri    
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4.Scopul procedurii operationale 

 
4.1. Scopul elaborarii ghidului propriu de bune practici pentru efectuarea si mentinerea starii igienico-

sanitare a spatiilor destinate copiilor si personalului din cadrul creselor, este pentru stabilirea de masuri 

pentru prevenirea  infectarii cu virusul SARS-COV-2. 

 

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 aplicarea masurilor igenico-sanitare a spatiilor din crese stabileste 

un set de reguli si operatiuni unitare care trebuie urmate in activitatea zilnica de personalul din cresa, 

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 ……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIUL 

PUBLIC DE 
ADMINISTRARE 
CREȘE BRAȘOV 

Compartiment 

Asitență Medicală 

și de Specialitate 

PROCEDURA  OPERAȚIONALĂ 
privind 

APLICAREA MASURILOR IGIENICO-

SANITARE  A SPATIILOR  IN 

VEDEREA  PREVENIRII  INFECTIEI 

CU VIRUSUL SARS-COV-2 LA 

NIVELUL CRESELOR AFLATE SUB 

AUTORITATEA SPAC 

COD. CAMS 

 – PO – 2 
Ediție.1/ 

Revizie 0 

Dată intrare în 

vigoare 

01.09.2020  

 

8 
 

 

8. Descrierea procedurii operationale 
Principii generale: 

Se stabilesc masurile igienico-sanitare ale tuturor spatiilor din cresele aflate in subordinea Serviciului 

Public de Administrare Crese Brasov in vederea prevenirii infectarii cu virusul SARS-COV-2. 

 

8.1.MASURI GENERALE: 

Pentru desfasurarea in bune conditii si in siguranta a activitatilor in crese trebuie aplicate si respectate 

urmatoarele masuri generale: 

1. Apa de la robinet va fi lasata sa curga o perioada mai lunga de timp, pentru a se asigura inlocuirea 

apei stagnante in conducte cu apa potabila sigura (tratata) de la reteaua de distributie. 

2. Sistemele de apa calda vor fi readuse la o temperatura de functionare de 600C sau mai mare si la o 

temperatura de circulatie de peste 500C pentru a diminua riscurile  microbiene. 

3. Sistemele de apa rece vor fi readuse la temperatura de sub 200C: Rezervoarele de depozitare la nivel 

de cladire pot necesita dezinfectarea inainte de reutilizare. 

4. Analiza de laborator a apei, pentru verificarea conformitatii, se face cu respectarea Legii nr, 

458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completariile ulterioare. 

5. Inainte de inceperea activitatii se va efectua curatenie generala, prin: stergerea prafului, spalarea cu 

apa si detergent, spalarea cu substante dezinfectante cu actiune virucida  a tuturor suprafetelor (podele, 

usi, geamuri, dulapuri, mese, scaune, mobilier si jucarii care pot fi utilizate in interior si /sau  exterior), 

insistand in mod deosebit la punctele de contact. 

6. Curatarea si dezinfectarea vaselor de gatit, veselei, tacamurilor, suprafetelor utilizate. 

7. Spalarea lenjeriei cu detergent la o temperatura de 900C precum si la igienizarea saltelelor (aerisire, 

expunere la aparate UV). 

8. Eliminarea perdelelor, mochetelor/covoarelor, draperiilor, precum si a jucariilor din material textil. 

9. Aerisirea incintelor si /sau eventual igienizarea acestora cu ajutorul unor lampi UV (la latitudinea 

unitatii). 

10. Montarea la intrarea in incinta si in fiecare spatiu din incinta de solutii dezinfectante pentru maini. 

11. Asigurarea cantitatilor necesare de materiale igienice pentru grupurile sanitare (sapun lichid, hartie 

igienica, prosoape de hartie). 

12. Aerisirea spatiilor inchise se realizeaza: dimineata, inainte de sosirea copiilor; la iesirea copiilor 

afara; la ora pranzului si seara; in timpul activitatiilor de curatenie si la incheierea activitatilor. 

13. Ventilarea naturala dureaza cel putin 20 de minute de fiecare data. Daca este posibil, se mentin 

ferestrele si/sau usile camerelor deschise, pentru a permite o mai buna circulatie a aerului in spatiu, 

fara a compromite siguranta copiilor. (exp: ferestre care nu sunt la indemana copiilor, usi cu bariera de 

securitate). 

14. Orice obiect pe care copilul il foloseste se dezinfecteaza dupa fiecare utilizare. 
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8.2. OPERATIUNEA DE CURATARE-DEZINFECTARE: 

Operatiunea de curatare si dezinfectare se efectueaza in afara programului de desfasurare a activitatilor 

cu copiii (inainte sau dupa terminarea orelor de activitate). 

Frecventa operatiunii  de curatenie aprofundata va fi mai mare in cazul spatiilor utilizate pentru puncte 

de contact, al zonelor utilizate/atinse frecvent  si al echipamentelor cu utilizare multipla. 

Pentru operatiunile de curatare si dezinfectare se folosesc:  

- detergenti si solutii dezinfectante virucide conforme cu normele in vigoare. 

- 3 bucati lavete (una pentru spalare, una pentru clatire si o laveta pentru solutia de dezinfectare). 

Nota: lavetele folosite nu pot fi reutilizate decat dupa ce au fost spalate la o temperatura de 600C. 

- solutii de dezinfectat podelele. 

- mopuri si galeti care sunt specifice zonei de curatare (se vor eticheta corespunzator). 

Zona curatata se va aerisi in mod frecvent. 

Se verifica existenta: sapunului, servetelelor de unica folosinta, hartia igienica, solutiile dezinfectante 

pentru maini in toate  baile  si solutiile dezinfectante in zonele de activitati. 

Nota: dezinfectarea copiilor cu solutii pe baza de alcool se face sub stricta supraveghere a unui 

adult.  

Curatarea podelelor se va face cel putin o (1) data pe zi (exceptie: zona toaletelor, care se spala dupa 

fiecare utilizare).  

Optional se pot folosi lampi UV-C pentru spatiile inchise, IN AFARA ORELOR DE ACTIVITATE, 

conform instructiunilor recomandate de producator, de 2-3 ori /saptamana (de preferat dupa masurile 

de igienizare si dezinfectare a spatiilor, la sfarsitul programului).  

Nota: NU SE UTILIZEAZA ATUNCI CAND SUNT PERSOANE IN INCAPERE! 

Se va trece in graficul de curatenie si dezinfectare fiecare operatiune de curatare si dezinfectare  

8.3. MASURI IGIENICO-SANITARE PENTRU ZONA DE LUAT MASA / ZONA DE JOACA 

/ZONA DE ACTIVITATI: 

1. Salile de grupa sunt amenajate astfel incat sa permita reducerea numarului de copii in camera, iar 

distanta dintre ei sa fie maximizata, fara a compromite functionarea normala a activitatiilor 

pedagogice. Se realizeaza reducerea numarului de copii in grupa. Trebuie asigurata o suprafata de 

minim 4,5 mp/copil. 

2. Din zona de activitati se scot covoarele, perdele, jaluzele si orice alte materiale textile. 

3. Prima masura este cea de delimitare a meselor si scaunelor, conform recomandarilor, prin asigurarea 

a 2 m intre persoane si etichetarea scaunelor si locului de luat masa. 

4. Asezarea copiilor la mese se face individualizat (fiecare copil este asezat singur la masa). 

5. Mesele si scaunele cu suprafata lavabila (fara fete de masa) vor fi dezinfectate cu solutii detergente 

pentru curatare, urmate de utilizarea de solutii dezinfectante, dupa fiecare utilizare si la finalul 

activitatiilor zilnice. 

6. Tacamurile se spala si dezinfecteaza cu substante clorigene, si clatire dupa fiecare utilizare. 

7. Se exclud jucariile din plus din sala de grupa, la fel ca toate accesoriile care nu sunt esentiale pentru 

procesul instructiv educativ si care nu pot fi spalate. 

8. Raman in sala de joaca doar jucariile din material plastic. 

9. Jucariile care se folosesc in scopul activitatiilor educative se spala si se dezinfecteaza dupa utilizare. 

Se pot folosi jucariile prin rotatie cu repartizare individuala, pe cat posibil, astfel incat dupa fiecare 

utilizare sa poata fi dezinfectate. 
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10. Schimburile manuale de baloane, jucarii, creioane, etc., trebuie evitate sau insotite de proceduri de 

dezinfectare cu solutii biocide virucide avizate de M.S., dupa fiecare utilizare. 

11. Este indicat ca obiectele  de scris sa fie individualizate. 

12. Zona de joaca, suprafetele de depozitare, se sterg si se dezinfecteaza dupa utilizare, apoi se 

aeriseste zona minim 20 minute.  

 

8.4. MASURI IGIENICO-SANITARE PENTRU SPATIILE SANITARE: 

1. Spatiile sanitare vor fi dezinfectate inainte de efectuarea manevrelor de igienizare a anteprescolarilor 

precum si dupa utilizare sau ori de cate ori este cazul. 

2. Spatiile se aerisesc periodic, minim 20 minute (inainte de utilizare, precum si dupa utilizare). 

3. Pentru igienizare se folosesc solutii detergente si solutii dezinfectante. 

4. Se efectueaza dezinfectarea clantelor, manerelor, intrerupatoarelor, chiuvetelor, olitelor sau orice alt 

obiect cu care copilul poate veni in contact. 

 

8.5. MASURI IGIENICO-SANITARE PENTRU SPATIILE DE DORMIT: 

1. Paturile se vor pozitia conform normelor de distantare, la 2 metri intre ele. 

2. Fiecare pat va fi etichetat cu numele fiecarui copil caruia ii este destinat. 

3. Lenjeria utilizate in aceste unitati se spala periodic sau la nevoie, prin inmuiere cu detergenti in 

solutie 0,5%, spalare la masina de spalat la 900 grade si limpezire. 

4. Paturile se dezinfecteaza prin stergere cu solutii dezinfectante virucide acreditate de M.S. 

5. Zona de dormit se dezinfecteaza prin stergere cu solutii dezinfectante virucide acreditate de M.S. 

6. Aerisirea zonei de dormit, inainte de utilizare, precum si dupa somn, se face minim 20 minute.. 

 

8.6. MASURI  IGIENICO-SANITARE PENTRU SPATIILE COMUNE (VESTIARE, HOLURI, 

SCARI): 

1. Toate spatiile se spala  cu solutii detergente si se dezinfecteaza cu substante  virucide inainte de 

intrarea copiilor in colectivitati si dupa plecarea copiilor din crese. 

2. In operatunile de igienizare se va insista pe zonele atinse de copii (banci, dulapuri, pervaze, manere, 

butoane, balustrade). 

3. Se va insista pe asigurarea ventilatiei prin deschiderea geamurilor din toate zonelor in care se 

defasoara activitati (minim 20 minute). 

 

8.7. MASURI IGIENICO-SANITARE PENTRU LOCURILE DE JOACA AFLATE IN SPATII 

DESCHISE: 

1. Se va evita aglomerarea la locul de joaca. In acest sens se va stabili un program de iesire afara a 

grupelor de copii. 

2. Se va respecta distantarea fizica corespunzatoare de 1,5-2 m intre persoane. 

3. Toate obiectele care sunt atinse frecvent (manere, bare, topogane sau alte obiecte se vor dezinfecta). 

Nota: dezinfectarea se va face dupa fiecare utilizare a obiectelor, dupa fiecare grup de copii. 

4. Se vor evita jocurile de contact cu mingea sau activitatile care implica schimbul de obiecte. 

5. La sfarsitul activitatiilor in aer liber se va efectua dezinfectarea tuturor obiectelor comune cu care au 

venit in contact copii. 
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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 11 

10. Anexe, inregistrari, arhivari 11 

11. Cuprins 12 
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