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Monitorizare unităților de învățământ din județul Bacău privitor la respectarea
măsurilor de prevenire a infecției cu virusul SARS-COV-2
I.

Definirea contextului epidemiologic general

În cursul anului 2020 au fost ȋnregistrate 16887 cazuri COVID-19, ȋncepând cu săptămâna 9.
Maximum de morbiditate a fost ȋnregistrat ȋn perioada săptămâna 42- săptămâna 50, perioadă
ȋn care şi mortalitatea prin COVID-19 a atins valori mari (S45 – 34 de decese).
Rata Infecției Cumulate pentru infecția cu COVID a fost ȋn concordanţă cu valorile de
morbiditate, atingând maximul ȋn săptămânile S48-S49.
22.64% din cazuri au fost asimptomatice, provenind din testările ȋn conformitate cu
Metodologiile de Supraveghere COVID-19 a personalului şi a beneficiarilor din centre de
vârstnici şi unităţi de instituţionalizaţi şi din testări ȋn mediul privat.
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Din cele 16887 cazuri COVID-19 înregistrate în cursul anului 2020, 3126 de cazuri au
evoluat ȋn cele 145 de focare depistate, raportate şi aflate ȋn supraveghere, ceea ce ȋnseamnă
evoluţia ȋn focare a 18.51% din cazuri; acest procent denotă o bună supraveghere
epidemiologică a infecţiei cu SARS-CoV-2 şi o identificare corectă a cazurilor cu evoluţie ȋn
focare de cele aparent “sporadice”.
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Grupele de vârstă cele mai afectate au fost 45-54 de ani, 55-64 de ani, 35-44 de ani şi 6574 de ani. Mediana cazurilor s-a situat la 52 de ani, vârsta modală a fost de 52 de ani, cu o
minimă de 0 ani (1 lună) şi o maximă de 99 de ani.

Ponderea deceselor a fost la grupele de vârstă 75-84 de ani şi 65-74 de ani, cu mediana
vârstelor la 72 de ani, cu vârsta modală a deceselor la 83 de ani, cu o minimă de 31 de ani şi o
maximă de 98 de ani.
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Din cele 145 de focare COVID-19, 8.97% au fost focare de IAAM (ȋn unităţi spitaliceşti,
centre de dializă), 54.48% au fost focare ȋn unităţi de instituţionalizaţi şi centre de vârstnici (ȋn
parte din aceste unităţi au evoluat şi 2-3 focare), 22.76% dintre focare au evoluat ȋn unităţi
industriale (ponderea a fost ȋn fabrici de confecţii), 6.21% au fost focare ȋn instituţii publice.

La nivelul judeţului Bacău activitatea de testare a fost realizată de la ȋnceputul pandemiei şi
până ȋn mai 2020, de către Lab. Supraveghere si Control Boli Infecțioase Iaşi. Ulterior s-a
realizat prin laboratoarele DSP, al Spitalului Judetean de Urgență Bacău, al Spitalului Municipal
Oneşti, al Spitalului Orățenesc Comăneşti și spre finalul anului, prin două laboratoare aviate de
Ministerul Sănătății, respectiv SC “EXPERT MED” și CEMEX IAŞI:
DSP Bacău = 42027 teste
SM Oneşti = 4445 teste
SJU Bacău = 6484 teste
ŞO Comăneşti = 1729 teste
SC “EXPERT MED” – 920 teste ȋn decembrie
CEMEX IAŞI – 522 teste ȋn decembrie
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Activitatea de monitorizare a unităților de învățământ din județul Bacău privitor la
respectarea măsurilor de prevenire a infecției cu virusul SARS-COV-2 s-a desfășurat prin
compartimentul de Igienă școlară, în colaborare cu personalul medical din cadrul dispensarelor
școlare din unitățile de învățământ din județul Bacău.
II.

Ţinând cont de evaluarea riscului de sănătate publică şi a evoluţiei situaţiei
epidemiologice în contextul declarării pandemiei de infecţie cu coronavirusului
SARS – CoV- 2 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

•

Monitorizarea și evaluarea activității cabinetelor medicale școlare
• activitatea desfășurată în cabinetele medicale/stomatologice școlare s-a făcut în
conformitate cu Recomandările Comisiei de Medicină Școlară
1. Personalul medical a monitorizat respectarea acțiunilor de igienizare și
dezinfecție a spaţiilor de învăţământ, a internatelor școlare, căminelor studențești și
a colaborat cu conducerile instituțiilor de învățământ pentru asigurarea circuitelor
funcționale, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2, astfel încât
revenirea la programele de pregătire și examene a elevilor din anii terminali să se
facă în condiții de siguranță.
2. Pe durata prezenței elevilor/candidaților/studenților la activitățile de pregătire și a
examenelor, în unitatea de învățământ, supravegherea stării de sănătate a
elevilor/candidaților/studenților și a personalului didactic/nedidactic și auxiliar din
unitatea de învățământ, precum și asigurarea asistenței medicale de urgenţă s-a
realizeazat de către personalul medical din unitățile de învățământ, angajat sau
desemnat.
3. Triajul epidemiologic
a) Triajul epidemiologic a fost efectuat zilnic, tuturor elevilor/candidaților/studenților și
personalului didactic/didactic auxiliar și nedidactic, care și-a desfășurat activitatea în
unitățile de învățământ în această perioadă, înainte de intrarea în unitate, de către
medic și/sau asistentul medical.
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b) Personalul medical care a efectuat triajul a fost echipat confom normelor standard
de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecție/vizieră, mască
chirurgicală, mănuși de unică folosință. Colectarea, păstrarea și evacuarea
deșeurilor cu potențial infecțios (măști, mănuși, halate impermeabile de unică
folosință, bonetă) s-a făcut cu respectarea normelor în vigoare.
•

întocmirea şi transmiterea către Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău a listelor
nominale cu cadrele medicale desemnate pentru acordarea asistenţei medicale în
fiecare unitate de învăţământ;

•

înștiințarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău şi a cabinetelor medicale şcolare prin
adrese către UAT-urile judeţului Bacău, privind asigurarea materialelor de curăţenie şi a
substanţelor dezinfectante şi utilizarea corectă a acestora în contextul epidemiologic
actual;

•

adrese privind asistență de specialitate pentru mobilitate de Proiect în contextul
epidemiologic existent, la solicitarea unităţilor şcolare;

•

înştiinţarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău privind Procedura de urmat de către
unităţile de învăţământ în cazul confirmării unui elev cu coronavirus transmisă de
Ministerul Sănătăţii;

•

mobilizarea cadrelor medicale din cabinetele medicale şcolare delegate către Direcţia de
Sănătate Publică jud. Bacău, pentru implicarea în activități de prevenirea transmiterii
infecției

•

răspunsuri la solicitările unităților de învățământ legate de situaţii referitoare la epidemia
COVID-19;

•

asigurarea serviciului de permanenţă telefonică privind transmitera informaţiilor utile în
contextul prevenirii îmbolnăvirilor cu noul coronavirus SARS – CoV- 2;

•

transmiterea către Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău

a recomandărilor privind

funcţionarea spaţiilor de cazare din unităţile de învăţământ în contextul epidemiologic actual;
•

informarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău cu privire la elevii sau personalul
didactic/auxiliar/nedidactic internaţi în unităţile/instituţiile sanitare cu suspiciune sau
confirmate cu infecţia SARS-COV-2, cu minim 24 ore înainte de susţinerea examenelor de
Evaluare Naţională şi Bacalaureat, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.4267/2020;
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•

întocmirea şi transmiterea către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău și unitățile de
învățământ a listelor nominale cu elevii/preșcolarii și cadrele didactice/nedidactice aflate în
izolare sau carantină ;

•

informarea Comitetului Județean pentru Controlul și Conducerea Intervenției și Inspectoratul
Şcolar Judeţean Bacău cu privire la rata incidenței cumulate existentă la nivelul fiecărei
localități;

•

avizarea propunerilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind
scenariile de funcționare în baza situației epidemiologice existente-rata incidenței cumulate;

•

efectuarea anchetelor epidemiologice și stabilirea contacților direcți ai cazului confirmat
COVID-19 și întocmirea deciziilor privind instituirea măsurii de carantină;

•

întocmirea derogărilor privind suspendarea temporară a măsurii de carantină pe baza
documentelor justificative;

•

au fost realizate o serie de activități în unitățile de învățământ, adiacente implementării
măsurilor de prevenire a infectării cu COVID 19, printre care:

•

monitorizarea datelor a 4 469 elevi examinați în cadrul examenului medical de bilanț;

•

înregistrarea datelor somatometrice a 9 409 elevi și dispensarizarea a 238 școlari de către
cabinetele medicale școlare;

•

centralizarea datelor triajului epidemiologic efectuat după vacanțele școlare la 104 197 copii
și zilnic în grădinițele cu program prelungit și în contextul epidemiologic actual, în care au
fost examinați 1 077 745 de copii și transmiterea sintezei triajului epidemiologic către
Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică București și Centrul Regional de
Sănătate Publică Iași;

•

monitorizarea condițiilor igienico-sanitare s-a realizat prin 58 acțiuni de supraveghere privind
respectarea normelor sanitare, precum și prin controlului calității apei potabile la nivelul
unităților de învățământ -103

•

transmiterea măsurilor ce trebuie luate în unitățile de învățământ din județul Bacău a căror
rezultate privind potabilitatea surselor de apă nu se încadrează în parametrii microbiologici
și fizico – chimici;
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•

evaluarea condițiilor igienico-sanitare în colectivitățile de copii și tineri prin completarea
notelor de evaluare și a ghidurilor de control pentru unitățile de instruire și educare ale
copiilor și tinerilor - 45 ;

•

transmiterea electronică a ghidurilor si notelor de fundamentare privind condițiile igienicosanitare din unitățile de învățămant conform metodologiei Institutului Național de Sănătate
Publică;

•

verificarea documentației pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare în baza
declarației pe propria răspundere a unităților școlare;

•

înștiințarea cabinetelor medicale şcolare prin adrese către UAT-urile judeţului Bacău a
Protocolul de colaborare nr. MS 842/27.01.2020 și nr. MEC 8130/22.01.2020 privind
monitorizarea evoluției situației epidemiologice determinată de creșterea numărului cazurilor
de îmbolnăvire prin infecții respiratorii acute și gripă în unitățile de învățământ, încheiat între
Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării;

•

transmiterea către presă, în baza Legii 544/2001,a informațiilor de interes public, cum ar fi
situația unităților de învățământ din județul Bacău care au sistem de spălat pe mâini tip
lavoar;

•

transmiterea către Direcţia Judeţeană de Statistică a cercetarii statistice SAN 2019cabinete medicale și stomatologice școlare și studențești;

•

raportarea situației privind activitatea antiepidemică și de igienă pe anul 2019 şi a situației
privind consultațiile și tratamentele din cabinetele medicale școlare și studențești, anul 2019,
jud. Bacău către Compartimentul de Statistică şi Informare în Sănătate Publică;

•

verificarea întocmirii anchetelor alimentare de la nivelul unităților școlare cu cantina în
vederea respectării legislației în vigoare (Ord.M.S.1955/1995 și Ord.M.S.1563/2008);

•

centralizarea și raportarea electronică a datelor către Compartimentul de Statistică privind
Morbiditatea și Activitatea cabinetelor medicale școlare și studențesc din județul Bacău ;

•

transmiterea către Serviciul Controlul în Sănătate Publică a unităților școlare jud. Bacău
neautorizate și autorizate;

•

transmiterea în format electronic către Ministerul Sănătății a machetei unităților școlare
jud.Bacău- ASF-uri,racord rețea de apă și canalizare,încadrare personal medico-sanitar;
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•

înștiințarea prin adresă către Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău privind personalul
medico-sanitar care va asigura asistența medicală pe perioada desfășurării examenului de
Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020;

•

informarea prin adrese către UAT Buhuși,Nicolae Bălcescu,Dofteana privind aprobarea
încadrării personalului medical în cadrul unităților de învățământ din zona administrativ
teritorială;

•

înștiințarea prin adrese către UAT-uri prvind asigurarea echipamentului de protecție
corespunzător pentru cadrele medico-sanitare din unitățile de învățământ, conform
contractelor încheiate între Direcția de Sănătate Publică și autoritățile publice locale;

•

întocmirea și transmiterea fișelor de evaluare pentru verificarea respectării măsurilor de
prevenție SARS-COV-2 în grădinițele cu program prelungit din județul Bacău;

•

intocmirea referatelor de expertiză medico-pedagogică din cadrul Comisiei de Orientare
Școlară - 75;

•

verificarea respectării măsurilor de prevenție SARS-COV-2 în colectivitățile de copii și tineri
prin completarea a 15 fișe de evaluare;

•

În cursul lunii decembrie 2020 au fost realizate pregătiri pentru demararea ȋncepând cu anul
2021 a campaniei de vaccinare anti-COVID-19.

•

Din statistica DSP Bacău, pentru toate celelalte tipuri de vaccinuri din calendarul de
vaccinuri obligatorii ale Ministerului Sănătății, principalele motive de nevaccinare sunt
reprezentate de: contraindicația medicală 18,18%, refuzul 27,27%, neprezentarea la
vaccinare 27,27% și nașterea în străinătate 18,18%, omisiunile la vaccinare și lipsa
vaccinului reprezentând cauze aproape neglijabile printre motivele de nevaccinare.
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III.

Măsuri de control în unitățile de învățământ:

Au fost realizate 111 acțiuni de control, după cum urmează:
- Unităţi pentru antepreşcolari şi preşcolari – 37
- Unităţi de învăţământ liceal – 7
- Unităţi de învăţământ postliceal – 1
- Unităţi de învăţământ superior (facultăţi) – 2
- Unităţi de învăţământ special – 3
- Unităţi de cazare (internate, cămine) – 6
- Bloc alimentar propriu unităţii – 17
- After school, before school – 1
Și 23 acțiuni de recontrol
Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate:
● 14 sancţiuni contravenţionale conform H.G.R. nr. 857/2011, cu modificările şi completările
ulterioare și Legii nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare în valoare totală de
23.500 lei;
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● 11 sancţiuni contravenţionale cu avertisment scris conform O.G. 2/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
IV.

Alte activități ale DSP privitoare la cabinetele medicale din unitățile de
învățământ

Prin DSP Bacău au fost finanțate activitățile desfășurate în dispensarele şcolare, suma de
11.511.653 lei repartizată de Ministerul Sănătății cu această destinație, fiind repartizată astfel:
-

Primăria Bacău 6.965.785 lei;

-

Primăria Oneşti 2.130.993 lei;

-

Primăria Moineşti 606.665 lei;

-

Primăria Comăneşti 1.021.801 lei;

-

Primăria Tg Ocna 356.785 lei;

-

Primăria Dărmăneşti 201.495 lei;

-

Primăria Buhuşi 206.147 lei;

-

Primăria Şl Moldova 21.982 lei;

