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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 

30.06.2020  

1.2. Verificat Stanciu Gabriela Consilier juridic 

 

 

24.07.2020  

1.3. Aprobat Serban Laura 

Cristina 

Director 

 

 

28.07.2020  
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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 este de a identifica persoanele care, la intrarea in colectivitate, 

prezinta semne si simptome de boala, cu risc de a transmitere intercomunitar, in contextul infectie 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 efectuarea triajului epidemiologic in vederea prevenirii infectiei cu 

virusul SARS-CoV-2 la nivelul creselor aflate in subordinea SPAC stabileste un set de reguli si 

operatiuni, specifice activitatii medicale, prin care se identifica persoanele care intra in colectivitate si 

care pot prezenta semne si simptome de infectie 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. 
 
 



SERVICIUL 

PUBLIC DE 
ADMINISTRARE 
CREȘE BRAȘOV 

Compartiment 

Asistență Medicală 

și de Specialitate 

PROCEDURA  OPERAȚIONALĂ 
Privind 

EFECTUAREA TRIAJULUI EPIDEMIOLOGIC   

IN VEDEREA PREVENIRII  INFECTIEI CU 

VIRUSUL SARS-COV-2 LA NIVELUL 

CRESELOR AFLATE SUB AUTORITATEA 

SPAC 

COD. CAMS 

 – PO – 5 
Ediție.1/ 

Revizie 0 

Dată intrare în 

vigoare 

01.09.2020 

 

6 
 

 

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. Termometrizare Masurarea temperaturii cu termometru noncontact. 

 

8.  

 

 

Responsabilitate Obligatia de a indeplini sarcina atribuita, a carei neindeplinire 

atrage sanctiunea corespunzatoare tipului de raspundere 

juridica. 
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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 
Triajul epidemiologic se realizeaza la intrarea in cladire/spatiu inchis, de catre un cadru medical, si 

presupune atat masurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura inregistrata nu trebuie 

sa depaseasca 37,30C.) cat si observarea semnelor si simptomelor respiratorii ( de tipul: tuse frecventa, 

stranut frecvent, stare generala modificata) sau alte semne (cefalee, odinofagie, disfagie, semne 

digestive). 

Pentru realizarea triajului epidemiologic, conducerea institutie desemneaza, la nivelul fiecarei unitati 

din subordine, prin decizie, persoanele care vor efectua triajul epidemiologic.  

Pentru fiecare cresa din subordine se va stabili zona de triaj la intrarea in incinta cresei.   

In zona de triaj vor fi asigurate materiale si echipamente de protectie, respectiv substante dezinfectante 

pentru maini, masti de protectie, halat impermeabil, boneta, manusi de unica folosinta  

 

Personalul medical care efectueaza triajul: 

1. Este instruit cu privire la importanta, selectia si utilizarea adecvata a echipamentului personal de 

protectie. 

2. Este instruit in a identifica simptomele unei posibile infectii COVID -19. 

3. Pune la dispozitie masti de protectie personelor care intra in incinta cresei. 

4. Izoleaza cu promptitudine un caz suspect. 

5. Realizeaza in mod frecvent igiena mainilor. 

 

Comportamentul persoanelor care efectueaza triajul epidemiologic in relatia cu benficiarii directi 

si indirecti si personalul angajat al cresei: 

1. Sa fie respectuosi, politicosi si empatici. 

2. Trebuie sa fie atenti si constienti ca fiecare persoana poate fi stresata si/sau speriata la momentul 

efetuarii triajului epidemiologic. 

3. Sa asculte cu atentie intrebarile si temerile celor care sunt supusi triajului epidemiologic. 

4. Sa folseasca un limbaj comun si sa vorbeasca rar si pe un ton linistit. 

5. Sa raspunda la orice intrebare si sa ofere informatii corecte cu privire la COVID-19. 

6. Sa recunoasca ca nu stiu toate raspunsurile la intrebari, dar sa ofere informatiile pe care le cunosc. 

7. Sa ofere pliante sau alte informatii tiparite cu privire la COVID-19 daca acestea exista. 

8. Sa afle informatii corecte de la persoanele pe care le supun triajului epidemiologic: simptome, 

istoric de calatorie, etc. 

 

Triajul epidemiologic se va efectua ZILNIC, de catre personalul medical al unitatii, atat personalului 

angajat, cat si anteprescolarilor care frecventeaza cresele aflate in subordinea SPAC. 

 

8.1. TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC AL PERSONALULUI ANGAJAT  

8.1.1. La intrarea in incinta unitatii, personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic le va fi 

masurata temperatura – care nu trebuie sa depaseasca 37,30C.  

In cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,30C se recomanda repetarea masurarii 

temperaturii, dupa o perioada de 2-5 minute de repaus. In situatia in care temperatura persista 

>37,3 0C cu /fara alte simptome de tuse, stranut, secretii nazale, dureri musculare, durere de cap, 

durere in gat, se va notifica in registrul de consultatii si nu se va permite intrarea in incinta 
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institutiei a personalului cu simptomatologie. Se va recomanda sa se ia legatura cu medicul de 

familie in vederea stabilirii unui diagnostic. 

Masurarea temperaturii se va face cu termometrul non-contact de catre un cadru medical. 

Se va interzice accesul oricarei persoane din exterior (curieri, persoane de la aprovizionare) in 

perimetrul cresei. 

Personalul angajat care prezinta morbiditati cronice, care sunt considerate cu risc crescut de afectare a 

persoanei in cazul infectarii cu SARS-COV-2, va fi protejat prin atribuirea unor responsabilitati 

speciale, in spatii bine aerisite, lipsite de interactiunea cu copii sau va fi consiliat sa recurga la 

efectuarea temporara a concediului de odihna. 

Nota: REVENIREA IN COLECTIVITATE A PERSONALULUI CRESEI SE VA FACE DOAR CU 

AVIZ DE LA MEDICUL DE FAMILIE. 

In situatia in care personalul angajat prezinta semne si simptome de boala pe parcursul orelor de 

lucru, se va trimite cat mai curand posibil la medicul de familie in vederea stabilirii unui diagnostic. 

 

8.2. TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC AL ANTEPRESCOLARILOR  

8.2.1. Triajul epidemiologic se va face zilnic, de care un cadru medical, prin masurarea temperaturii cu 

termometru non-contact. Temperatura nu trebuie sa depaseasca 37,30C. 

Nota: in cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,30C se recomanda repetarea masurarii 

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

Daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,30C  si/sau prezenta unor simptome 

respiratorii si/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, COPII NU SUNT 

PRIMITI LA PROGRAM. Acestia sunt lasati in grija parintilor cu recomandarea unui consult 

medical de specialitate. 

Parintii/Apartinatorii vor astepta rezultatul triajului epidemiologic, cu respectarea regulilor de 

distantare fizica.. 

Copii insotiti de apartinatorii legali vor fi primiti individual, de catre cadrul medical, in vederea 

efectuarii triajului epidemiologic. 

Copii pot reveni in colectivitate doar cu aviz  epidemiologic/adeverinta medicala. 

Copii care au fost inregistrati cu temperatura vor putea reveni in colectivitate DOAR dupa prezentarea 

avizului medial eliberat de medicul de familie/medicului specialist. 

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

contagioase acute in timpul prezentei in unitate, vor fi separati in izolator, supravegheati de 

personalul medical al unitatii si vor astepta sa fie preluati de familie in timp util, cu recomandarea 

pentru parinte/apartinator de a se adresa, cat mai curand, medicului de familie /medicului specialist 

pentru consultatie. 
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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 10 

10. Anexe, inregistrari, arhivari 10 

11. Cuprins 11 
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