
MINISTERUL SĂNĂTĂŢii
DIRECŢIA GENERALA ASISTENŢĂ MEDICALĂ, MEDICINĂ DE

URGENT Ă SI PROGRAME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
SERVICIUL. DE ASISTEi-,JT,Ă· MEDICALĂ Şi PLM-JiFIU\RE STR/-i,TEGICĂ

Nr. înreg. DGAMMUPSP 1329 din 10.09.2020

CĂTRE
PIRECŢ1A DE SĂNĂTATE PUBUCĂ, ... (TOATE)
In atenţia doamnei/domnului director Executiv

Ref: precizări privind începerea noului an şcolar

In completarea recomandărllor privind documentele medicale necesare la
lrtscnerea/trecventarearterrrunarea unui ciclu de învăţământ, transmise prin adresa Ministerului
Sănătăţii - Direcţia generală asistenta medicală, medicină de urgenţă şi programe de sanatate
publica nr.1329109.09.2020. vă comunicăm, cu ruqărnintea postării pe site-ul institutiei
dumneavoastră, în atenţia medicilor de familie, părinţilor si cadrelor dldactice. următoarele
precizări: ..

1. Recomandare medicelă în cazul copiilor cu boII cronico

Conform ordinului comun MEC-MS Nr. 5487/1.494/2020
Preş cola tii/He vii care fac pa/te dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronico
severe, obeziiete severă, oiebe! za/larat tip 1, boli inflamatorii, boii imone/eutoimune. boli ttue,
boli ereditare de metabolism, dizabjlităii, tralament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală,
cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curent şi CLI acordul scris al părinţilor.
Pentru ecoştie, reprezentanţii unităţifor de ?nvă{ămont vor identifica, după caz, sofuţii pentru
asigurarea procesului eauceuonet la distanţă sau În condllii de siguran{ă soonie
tn aceste situaţii, la solicitarea părinţilor, medicul curent sau după caz medicul de familie, după
consuliul pacientului, va emite o recomandare care s{; precizleze situaţia medicală a ccouuu» şi
În cazul În care se impune indicaţia do a nu participa tizic fa şcoala sau elte recornandări
specifice.
Este important ca so!iciUjri/e părinţilor În ecest sens sa fie enelizete şi răspunse În cel mai scurt
timp posibil, iar copiii cu boli cronice să fie examinaţi de către medicul de familie/medicul curant
Înaintea inceperii anului scolar.

ft. Adeverinţa de boli cronice În cazu! aparţinătorilor

Conform orotmnu' comun MEC-MS Nr. 548711.49412020
Copiii care locuiesc În aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se
pot, În mod notmel, reintoarce la institutia de Învăţământ. Pot exista anumite cazuri În care,
după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală. al persoanei respective şi el riscului
de contaminare cu SAF~S-CoV-2 pe care copitut 11poate aduce acasă, se poaie recomanda de
către medicu! curent, cu acordul familiei, ca acel copi! să nu se pretinte fizic la şcoală. Pentru
cei care nu pot reveni la şcoelă, reorezentenu! unităţilor de Învăţământ vor identifica solutii
pentru asigurarea procesului eoucetionet la clistantă;
in aceste situaţii, la soliciteree părinţiloi: medicul curent sau clupă caz medicul de familie, va
emite o eiievetinte care să descrie situaţia în care se regăseşte copitut şi recomandarea de a
nu participa fizic le şcoala sau elte recomandări specifice
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Aâuverinta nu tlfd')uie Sd pr9ci2GZD diagnosUcut propriu-zis. ci itoet ex.isten(a (Joiiflor eror-ace Cu
risc do escecetbere in cazul inîeciiei Cu Surs-Cov-Z, per.tn: (1 respocta protecţia tietelc: cu
cerocie: petsonei.
Este itncortent [:Z1eoiicitente părinţilor in acest sens să fie dua!izale şi răspunse in cel mei scurt
timp posibil, ier copiii pentru caro se tecotneno« nepiJ!1ic:parea fizică la şcoală să poată pune ia
aispoziti» instituţiei efe invăttirnant sceeste ecfeverinţlt

tit. AttÎzuf epioenuotoqtc

Conform Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea. educarea, instruirea. odihna si
recreotee copiilor şi tirteritor, aprobate de Minfsterul S511ătălii prin Criiinu! nr. 1.456 din 25
august 2020, publicat in Monitorul Oficia!, Partea 1, nI. 787 din 28 august 2020,
Artico!ul [5
(5) Pentru copiii şi tinerii care sun! depistaţi sau suspecţi de boli tr8nsmisibi/e În perioada În
care se află În unităţife pentru ocrotirea, eoucetee, instruirea, odihna şi recreetee copiilor şi
tineti/ar se asigură izolarea asistată a acestora (i'n cebineiul medical sau izolator) până la
preluarea lor de către părinţi, reprezentantul legal. personalul ele ingrijire sau serviciul de
ambufanţă judeţean Sau al municipiului Bucureşti, după caz. Revenirea in creşe şi grădiniţe
după o perioadă de absenţă mai mare de 3 zile coneecutlve, din motive medicale, se va
face numai pe baze evizulu; epiaemtotcq«: eîibere: de medicul de familie sau, după caz. de
către medicul curent, Cu iniormeree personalului mectco-senitet de colectivitate şi predarea
adeverinţei!avizufui la cebtnetu! meoicet şcolar.

Conform Ordinul 5298//668/2011
Avizul epidemiologic se etibereeză În unnetoeret« circumstanţe

a) Dup/3 o perioadă de ebseotă din colectivitate efecel puţin 3 ziîe consecutive
b) La pieceree in tabere, vizite de studiu etc

Astfel, avizul epidemioloqic NU este necesar În prim" zi de şcoală Avizul (~pfdemio!ogic âin
partea medicului de tumitie/mealcu! curent va fi eliberat pe percutusui anului şcoter, în situaţia
În care copilul ebsenteeză din motive meolcele pentru o perioadă de mai mult de 3 zile.

IV. Adeverinţa de intrare i'n colectivitate

Adeverinţa de intrare În cotectiviiete face parte din dosarul de inscriere al elevului În ciclul efe
invăţământ. Se presupune că ecesto edevetinte au fost emise la momentul tnscrierii.
Astfel. NU mai este necesară eliberarea unei alte adeverinţe pentru prima zi de şcoală.
În cazu! În care la coserut de Înscriere nu există această adeverinţă, medical de familie o va
elibera În urma consuftului spre Ei completa dosarul În prima lună de şcoală.

V Adeverintele pentru educatie fizica

Adeverinfele pentru educatie fizica nu sunt necesare În prima zi de şcoală, putând fi aduse pe
parcursul primei luni de şcoală

Cu stimă deosebită,
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