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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 

29.06.2020  

1.2. Verificat Stanciu Gabriela Consilier juridic 

 

 

24.07.2020  

1.3. Aprobat Serban Laura 

Cristina 

Director 

 

 

27.07.2020  
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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 procedurii operationale stabileste modul in care sunt aplicate masurile de preventie a 

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 aplicarea masurilor de preventie a infectarii cu virusul SARS-

COV-2 stabileste un set de reguli si operatiuni unitare care trebuie aplicate si respectate in activitatea 

zilnica de catre personalul din crese in vederea 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 
Principii generale: 

Se stabilesc urmatoarele proceduri care cuprind masurile de preventie a infectarii cu virusul SARS-

COV-2 pentru personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul institutiei si penru anteprescolarii 

care frecventeaza cresele din subordinea SPAC: 

 

8.1. PROCEDURA DE INTRARE IN COLECTIVITATEA CRESELOR A PERSONALULUI 

ANGAJAT 

1. Personalul angajat al creselor din subordinea SPAC va sosi la munca conform graficului de lucru 

stabilit de coordonatorul personalului de specialitate al cresei. 

2. Personalul angajat va parcurge circuitul specific stabilit pentru angajatii institutiei, circuit care se 

va face pe intrarea secundara, urmand benzile de marcare si respectand distanta recomandata intre 

persoane de 1,5 m. 

3. La intrarea in incinta cresei se va efectua dezinfectarea incaltamintei  stradale prin stergere pe 

covorase imbibate cu dezinfectant, urmand a se incalta papucii de unica folosinta peste incaltamintea 

stradala pentru a se realiza traseul pana la vestiarul angajatilor. 

4. Asistentul medical/medicul va efectua triajul epidemiologic zilnic, prin masurarea temperaturii care 

nu trebuie sa depaseasca 37,3oC si inregistrarea temperaturii in registru de triaj al salariatilor. 

Nota: daca personalul prezinta temperatura de 37,3oC la intrarea in incinta, se va efectua o a doua 

masurare la 2-5 minute. In situatia in care temperatura persista >37,3oC cu /fara alte simptome de 

tuse, stranut, secretii nazale, dureri musculare, durere de cap, durere in gat, se va notifica in registrul 

de triaj specific personalului angajat si nu se va permite intrarea in incinta institutiei a personalului 

cu simptomatologie. Se va recomanda sa se ia legatura cu medicul de familie in vederea stabilirii unui 

diagnostic. 

5. La intrarea in institutie se va arunca, in recipiente adecvate deseurilor medicale, inchise ermetic, 

prevazute cu pedala, masca si manusile cu care personalul a venit din exterior, urmand a se dezinfecta 

mainile cu solutii virucide avizate de M.S. aflate la intrare in incinta. Angajatul va primi o noua masca, 

pe care personalul angajat este obligat sa o poarte pe tot parcursul activitatii, cu mentiunea ca 

este obligat ca dupa 4 ore de utilizare sau in situatia in care masca s-a umezit /deteriorat aceasta sa fie 

schimbata. 

6. Personalul angajat va completa chestionarul pentru evaluarea  riscului de imbolnavire cu SARS-OV-

2 . 

7. Angajatul se va semna in condica de prezenta. 

8. Personalul angajat isi schimba hainele de exterior cu echipamentul de interior specific activitatiilor.  

9. Manusile de unica folosinta sunt obligatorii la schimbarea scutecelor, dupa care se vor arunca in 

recipiente inchise ermetic, speciale pentru deseuri medicale, care vor avea pedala. Manusile se vor 

schimba pentru fiecare copil la care se efectueaza schimbarea scutecelor. Totodata, manusile sunt 

obligatorii si in timpul efectuarii curateniei. Dupa indepartarea manusilor de unica folosinta se va trece 

la etapa de igienizare a mainilor cu apa si sapun, respectand pasii si timpii obligatorii efectuarii igienii 

mainilor. IGIENA MAINILOR ESTE OBLIGATORIE! 

Nota: Angajatii care se imbolnavesc in timp ce sunt la serviciu, prezentand temperatura corporala 

37,3oC sau simptome ale unei afectiuni respiratorii, se vor izola. Persoana simptomatica se izoleaza in 
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zona special amenajata pentru izolare si se va lua legatura cu medicul de familie in vederea stabilirii 

unui diagnostic. 

 

8.2. PROCEDURA DE INTRARE IN COLECTIVITATEA CRESELOR A 

ANTEPRESCOLARILOR SI APARTINATORILOR  LOR 

1. Anteprescolarii, impreuna cu apartinatorii, vor sosi la cresa conform programului stabilit de 

conducerea cresei pentru intrarea in colectivitate. 

2. Anteprescolarii, impreuna cu apartinatorii, vor parcurge circuitul stabilit, special amenajat, 

respectand regulile de distantare intre persoane de minin 1,5 m pana la usa institutiei. 

3. La intrarea in incinta cresei se va efectua dezinfectarea incaltamintei stradale, prin stergere pe 

covorase imbibate cu dezinfectant. 

4. Triajul epidemiologic al copiilor se efectueaza zilnic de catre cadrul medical al cresei. Aceasta va 

nota zilnic temperatura copilului la intrarea in colectivitate.  

Triajul epidemiologic consta in:  

• Masurarea temperaturii cu termometrul non-contact. Temperatura inregistrata nu trebuie sa 

depaseasca 37,3°C. 

In cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,3°C se recomanda repetarea masurarii 

temperaturii, dupa o perioada de 2-5 min de repaus. 

Daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/si prezenta de simptome respiratorii 

si/sau alte semne/ simptome de boli infecto-contagioase acute Copiii NU sunt primiti in cresa. 

Acestia sunt lasati in grija parintilor/apartinatorilor cu recomandarea unui consult medical de 

specialitate si revenirea in colectivitate cu prezentarea avizului de la medicul de familie. Daca copilul 

absenteaza mai mult de 3 zile, pentru a reveni in colectivitate trebuie prezentat avizul epidemiologic. 

Nota: Copiii care dezvolta semne/simptome de infectie respiratorie sau de alte boli infecto-

contagioase acute in timpul prezentei in unitate, trebuie sa fie izolati intr-o camera separata 

(izolator), supravegheati de personalul medical al unitatii sau un alt angajat special desemnat si 

instruit in acest scop si se anunta telefonic parintele, asteaptand sa fie preluati de familie cat mai 

curand posibil, cu recomandarea de a merge cat mai curand la consult la medicul de familie iar 

cand acesta va reveni in colectivitate, este obligatoriu sa se prezinte avizul epidemiologic. Dupa 

plecarea copilului din unitate se va face curatenia si dezinfectia tuturor spatiilor si obiectelor 

utilizate de acesta (sala de grupa, dormitor, sala de mese, grupuri sanitare, locuri de joaca, jucarii 

etc.). 

5. Dupa efectuarea triajului epidemiologic, copiii se vor dezinfecta pe maini, apoi vor fi preluati 

individual, la usa cresei, de catre persoana desemnata in acest sens. Este interzisa intrarea in 

interiorul cresei a parintilor/reprezentantilor legali! 

6. Persoana desemnata va prelua copilul si il va ajuta sa se dezbrace, sa isi schimbe hainele de exterior 

cu hainele de interior, dupa care se va efectua dezinfectarea mainilor cu apa si sapun. 
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7. La terminarea programului, persoana desemnata va preda copilul parintilor /reprezentantiilor legali, 

la intrarea principala a cresei. Este interzisa intrarea parintilor /reprezentantiilor legali in incinta 

cresei! 

 

Nota: este interzisa aducerea, din afara cresei, a obiectelor personale (jucarii, paturi, batiste). 

Exceptie fac hainele de schimb ale copilului. 

 

8.2.1. Parintii/Apartinatorii vor aplica si respecta urmatoarele masuri:  

 1. Parintii /apartinatorii legali vor fi informati despre masurile de igiena care se aplica in unitate. 

 2. Copiii cu boli infecto-contagioase acute nu vor fi adusi la cresa. 

 3. Temperatura copilului se va masura de catre parinti inainte de a pleca la cresa,  

 4. Daca copilul are simptome sau febra (37,3°C sau mai mare) nu trebuie sa mearga la cresa. 

 5. Transferul de obiecte sau echipamente intre casa si cresa trebuie limitat la ceea ce este strict 

necesar: haine de schimb si incaltaminte suplimentara pentru copil. 

 6. Copiii nu trebuie sa aduca de acasa jucarii sau alte obiecte care nu sunt necesare. 

 7. Parintii trebuie sa ajute copiii sa se spele pe maini inainte de a pleca la cresa si la intoarcerea acasa. 
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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 
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