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Centrul Județean de Coordonare și Conducerea Intervenției 
Județul Harghita 
 
Propunere pentru modificarea, completarea Ordinului nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2: 
 

Ordinul nr. 5487/1494/2020 din 31 august 
2020 
pentru aprobarea măsurilor de organizare 
a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor 
de învăţământ în condiţii de siguranţă 
epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
 
 
Forma actuală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propunerea legislativă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaţii – Justificare 

    ANEXA 1 GHIDUL 
privind măsurile sanitare şi de 
protecţie în unităţile de învăţământ 
preuniversitar în perioada pandemiei 
COVID-19 
 
Preambul 
… 
Purtarea obligatorie a măştii pentru 
elevii din învăţământul primar, 
gimnazial şi liceal, precum şi pentru 
întregul personal al unităţii de 
învăţământ, atât în timpul orelor de 

ANEXA 1 GHIDUL 
privind măsurile sanitare şi de protecţie 
în unităţile de învăţământ 
preuniversitar în perioada pandemiei 
COVID-19 
 
Preambul 
… 
Purtarea obligatorie a măştii pentru elevii 
din învăţământul primar, gimnazial şi 
liceal, precum şi pentru întregul personal 
al unităţii de învăţământ, atât în timpul 
orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, 

Potrivit Ghidului privind măsurile sanitare şi de 
protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în 
perioada pandemiei COVID-19, aprobat prin ordinul 
comun al ministrului educației și al ministrului sănătății 
nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de 
organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor 
de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-
2 masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din 
învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi purtată 
în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de 



 

 

curs, cât şi în timpul recreaţiei, igiena 
riguroasă a mâinilor, realizarea 
curăţeniei şi dezinfecţiei în unităţile de 
învăţământ, separarea şi limitarea 
contactului între elevi din clase diferite, 
neparticiparea la cursuri a 
preşcolarilor/elevilor ce prezintă febră 
sau simptome caracteristice pentru 
infecţia cu SARS-CoV-2 sunt măsuri 
esenţiale de prevenţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Măsuri de protecţie în unităţile de 
învăţământ preuniversitar, în 
contextul epidemiologic al infecţiei cu 
SARS-CoV-2 
    
 5. Măsuri de protecţie la nivel 
individual 
 
b) Purtarea măştii de protecţie 

igiena riguroasă a mâinilor, realizarea 
curăţeniei şi dezinfecţiei în unităţile de 
învăţământ, separarea şi limitarea 
contactului între elevi din clase diferite, 
neparticiparea la cursuri a 
preşcolarilor/elevilor ce prezintă febră 
sau simptome caracteristice pentru 
infecţia cu SARS-CoV-2 sunt măsuri 
esenţiale de prevenţie. 
 
În cazul învățământului primar (inclusiv 
clasele pregătitoare) purtarea măștii nu 
este obligatorie în cazul elevilor din 
județele/localitățile unde se aplică 
scenariul 1 (verde) și este obligatorie 
doar în cazul elevilor din 
județele/localitățile unde se aplică 
scenariul 2 (galben). 
 
III. Măsuri de protecţie în unităţile de 
învăţământ preuniversitar, în contextul 
epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2 
  
   5. Măsuri de protecţie la nivel 
individual 
     
b) Purtarea măştii de protecţie 
    • Masca de protecţie este obligatorie 
pentru întreg personalul unităţii de 

învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când se 
află în interior şi în exterior). 

Potrivit recomandărilor Organizației Mondiale a 
Sănătăți și UNICEF în cazul formulării politicilor în 
vederea purtării măștii pentru copiii cu vârsta cuprinsă 
între 6 și 11 ani, ar trebui aplicată o abordare bazată pe 
risc la decizia de a folosi o mască. Această abordare ar 
trebui să ia în considerare:  

- intensitatea transmisiei în zona în care se află 
copilul și datele actualizate/dovezile disponibile 
privind riscul de infecție și transmitere în 
această grupă de vârstă;  

- mediul social și cultural, cum ar fi credința, 
obiceiurile, comportamentul sau normele 
sociale care influențează interacțiunile sociale 
ale comunității și ale populației, în special cu și 
între copii;  

- capacitatea copilului de a respecta utilizarea 
adecvată a măștilor și disponibilitatea unei 
supravegheri adecvate a adulților;  

- impactul potențial al purtării măștii asupra 
învățării și dezvoltării psihosociale;  

- considerații și adaptări specifice suplimentare 
pentru situații specifice, cum ar fi mediul de 
viață cu rude în vârstă, școli, în timpul 
activităților sportive sau pentru copiii cu 
dizabilități sau cu boli subiacente.  



 

 

    • Masca de protecţie este obligatorie 
pentru întreg personalul unităţii de 
învăţământ şi va fi purtată în sălile de 
clasă, în cancelarie, în timpul deplasării 
prin unitatea de învăţământ şi în timpul 
recreaţiei (atunci când se află în interior 
şi exterior); 
    • Masca de protecţie este obligatorie 
pentru elevii din învăţământul primar, 
gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile 
de clasă, în timpul deplasării prin 
unitatea de învăţământ sau în timpul 
recreaţiei (atunci când se află în interior 
şi în exterior); 
    • Masca de protecţie nu este 
obligatorie în cazul preşcolarilor; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   • Schimbul măştii de protecţie între 
persoane este interzis. 

învăţământ şi va fi purtată în sălile de 
clasă, în cancelarie, în timpul deplasării 
prin unitatea de învăţământ şi în timpul 
recreaţiei (atunci când se află în interior 
şi exterior); 
  
   • Masca de protecţie este obligatorie 
pentru elevii din învăţământul primar, 
gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile 
de clasă, în timpul deplasării prin 
unitatea de învăţământ sau în timpul 
recreaţiei (atunci când se află în interior 
şi în exterior); 
  
   • Masca de protecţie nu este 
obligatorie în cazul preşcolarilor; 
 

 În cazul învățământului primar 
(inclusiv clasele pregătitoare) purtarea 
măștii nu este obligatorie în cazul 
elevilor din județele/localitățile unde se 
aplică scenariul 1 (verde) și este 
obligatorie doar în cazul elevilor din 
județele/localitățile unde se aplică 
scenariul 2 (galben); 
 
    • Schimbul măştii de protecţie între 
persoane este interzis. 
 

De asemenea, pentru copiii de orice vârstă cu tulburări 

de dezvoltare, dizabilități sau alte condiții de sănătate 

specifice, care ar putea interfera cu purtarea măștii, 

utilizarea măștilor nu ar trebui să fie obligatorie și ar 

trebui evaluată de la caz la caz de către profesorul 

și/sau medicul copilului.  

Menționăm faptul că, în multe țări Europene masca NU 

este obligatorie în scoli, în sălile de clase. 

Dovezile privind beneficiile și daunele provocate 

copiilor, care poartă măști pentru a atenua 

transmiterea COVID-19 și a altor coronavirusuri sunt 

limitate.  

Precizăm faptul că un studiu realizat în Japonia a arătat 

că utilizarea măștii este mai eficientă în clasele 

superiore, decât în clasele elementare. Un alt studiu a 

arătat că copii cu vârstă între 5-11 ani sunt mai puțin 

protejați prin utilizarea măștii decât adulții, deoarece 

aceasta nu se potrivește perfect.  

Alte studii realizate în legătură cu purtarea măștii la 

copii în cazul gripei sau poluării aerului, au arătat că 

utilizarea și acceptabilitatea măștii diferă mult de la 

copil la copil, arătând nivel de toleranță foarte mică 

sau acceptabilă. Mai multe studii au arătat că factori 

precum căldura, iritațiile, dificultățile de respirație, 



 

 

 

 

disconfortul, distragerea, acceptanța socială redusă și 

nepotrivirea mărimii au fost semnalați de copii în 

cazul purtării măștii. Conform dovezilor limitate 

disponibile, copiii mici pot avea o susceptibilitate mai 

mică la infecție comparativ cu adulții. Copii mai mari 

(tinerii) pot avea un rol mai semnificativ în 

transmitere decât copii mai mici. Nu există nici un 

studiu care să demonstreze eficacitatea purtării 

măștii la copii. Există mai multe studii care arată că 

purtatul măștii pe termen lung afectează irigarea 

creierului și organelor cu oxigen. 

Există riscuri serioase ca obligativitatea purtării măștii 

să afecteze psihicul copiilor, pentru că o pot interpreta 

ca pe o limitare și nivelarea personalității proprii, fiind 

împiedicați să își transmită sentimentele sau să 

comunice prin zâmbet sau grimase către cei din jur. 

Purtarea măștii diminuează rezultatele copiilor, 

limitează comunicarea, eliminând contactul real între 

elev și profesor. 

Asociația Profesională a Pediatrilor din Germania nu 

susține necesitatea purtării măștii în timpul orelor. 

Recomandă purtarea măștii în afara claselor, și numai 

pentru elevi peste 1o ani. 



 

 

Pe baza unui studiu britanic recent, în școli cazurile 

Covid 19 sunt reduse, iar pericolul contactării 

virusului este redus. 

În cazul purtării măștii în școli se îngreunează 

comunicarea – nu se aude, nu se înțelege. 

În cazul purtării măștii copii ating mai frecvent nasul, 

gura, fața. 

Având în vedere numeroasele plângeri și nemulțumiri 

privind purtarea obligatorie a măștii de protecție 

semnalate din partea cetățenilor județului Harghita, 

părinți ai copiilor din clasele primare ale școlilor, 

precum și cele prezentate mai sus avem rugămintea 

să revizuiți aceste reguli, mai ales la copii sub 12 ani, 

astfel încât în județele / localitățile cu scenariu verde 

regulile privind purtarea măștilor să fie decise la nivel 

județean în funcție de situația epidemiologică sau 

local, iar unde nu se ia astfel de decizii, purtarea 

măștilor să fie facultativă în învățământul primar 

(inclusiv clasele pregătitoare).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   ANEXA 1 A 

    la ghid 

 

    Scenarii de funcţionare a unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare 

Primar (inclusiv clasa pregătitoare)  

Forma actuală 
 ____________________________________________________________________________ 

|                    |     Risc redus     |    Risc mediu     |  Risc major  | 

|____________________|____________________|___________________|______________| 

Purtare mască      | Purtarea măştii de | Purtarea măştii de| Nu este      | 

|                    | protecţie este     | protecţie este    | cazul.       | 

|                    | obligatorie atât   | obligatorie atât  |              | 

|                    | pentru elevi, cât  | pentru elevi, cât |              | 

|                    | şi pentru întregul | şi pentru întregul|              | 

|                    | personal pe toată  | personal pe toată |              | 

|                    | perioada atunci    | perioada atunci   |              | 

|                    | când se află în    | când se află în   |              | 

|                    | interiorul unităţii| interiorul        |              | 

|                    | de învăţământ      | unităţii de       |              | 

|                    |                    | învăţământ        |              | 

|____________________|____________________|___________________|______________| 

 

  ANEXA 1 A 

    la ghid 

 

    Scenarii de funcţionare a unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare 

Primar (inclusiv clasa pregătitoare)  

Propunerea legislativă 
 ____________________________________________________________________________ 



 

 

|                    |     Risc redus     |    Risc mediu     |  Risc major  | 

|____________________|____________________|___________________|______________| 

Purtare mască        | Purtarea măştii de | Purtarea măştii de| Nu este      | 

|                    | protecţie este     | protecţie este    | cazul.       | 

|                    | obligatorie atât   | obligatorie atât  |              | 

|                    | pentru elevi, cât  | pentru elevi, cât |              | 

|                    | şi pentru întregul | şi pentru întregul|              | 

|                    | personal pe toată  | personal pe toată |              | 

|                    | perioada atunci    | perioada atunci   |              | 

|                    | când se află în    | când se află în   |              | 

|                    | interiorul unităţii| interiorul        |              | 

|                    | de învăţământ      | unităţii de       |              | 

|                    |                    | învăţământ        |              | 

 Excepție fiind elevii 

claselor primare (inclusiv 

clasele pregătitoare). 

  

 

Cu respect, 

 Semnătura/Semnături 

 
 
 
 
 
 
 
Miercurea-Ciuc, 18 septembrie 2020 
 


