
Conferința internațională online pentru sănătatea adolescenților 2020/
A IV-a Conferința națională bienală în sănătatea adolescenților

„Protecția sănătății și dezvoltării adolescenților în contextul crizei COVID19”
26-27 noiembrie 2020, Chișinău, Moldova

Sănătatea  în școli în perioada COVID-19: noi 
îndrumări ale OMS

Valentina Baltag, OMS



2

Recapitulare a ceea ce știm despre copii și COVID-19

• COVID-19 este semnaliza tmult mai rar la copii decât la adulți

➢ Copiii și adolescenții reprezintă aproximativ 8% din cazurile raportate (și 29% din populația globală)

➢ Infecțiile ușoare și asimptomatice sunt mai frecvente și pot fi omise la raportare 

• Boala la copii este mult mai ușoară decât la adulți1

➢ Cu toate acestea, copiii cu afecțiuni secundare prezintă un risc mai mare de îmbolnăvire grave

➢ Rareori, câțiva pot dezvolta boli severe, cum ar fi sindromul inflamator multisistemic2 (SIM-C)

⁻ SIM-C este o afecțiune inflamatorie rară, cu febră persistentă

⁻ Apare la 2-4 săptămâni după debutul COVID-19; majoritatea se recuperează cu tratament, dar rareori 
poate surveni și decesul

• Rolul copiilor în transmitere nu este încă pe deplin înțeles 

➢ Copiii de toate vârstele pot fi infectați și răspândi virusul la alții

➢ Susceptibilitate: datele sunt încă limitate. Informațiile actuale din majoritatea studiilor sugerează că 
sensibilitatea la SARS-CoV-2 crește odată cu vârsta. Copiii mici sunt mai puțin sensibili la SARS-CoV-2 decât 
copiii mai mari3

➢ Infecțiozitate: adolescenții transmit virusul la fel de des ca adulții și mai ușor decât copiii mici4. Datele 
privind infecțiozitatea legată de vârstă ontinuă să evolueze și se pot schimba

1 Revizuirea sistematică a COVID-19 la copii arată cazuri mai ușoare și un prognostic mai bun decât la adulți
2 Sindromul inflamator multisistemic la copii și adolescenți cu COVID-19
3 Cu privire la efectul vârstei asupra transmiterii SARS-CoV-2 în gospodării, școli și comunitate
4 Urmărirea în perioada epidemiei  de Coronavirus, Coreea de Sud; 20 ianuarie- 27 martie 2020

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/10/20-1315_article
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• Au fost puține focare raportate în școli încă de la început 20201

➢ Studiile au fost limitate în timpul închiderii școlilor și a altor măsuri de 
ședere la domiciliu. Învățăm mai multe pe măsură ce școlile se 
redeschid

➢ În cele mai multe cazuri de infectare sau COVID-19 raportate la copii, 
infecția a fost contractată acasă 

• Au fost raportate mai multe focare în gimnazii/ licee decât în școlile primare

➢ Studiile sugerează că copiii cu vârsta <10 ani sunt mai puțin susceptibili 
și mai puțin infecțioși decât cei mai în vârstă

• În focarele școlare, cel mai mai probabil virusul a fost introdus de personalul 
adult

➢ Cea mai frecventă transmitere a fost de la cadre la cadre; transmiterea 
de la cadre la elevi a fost mai puțin frecventă, iar răspândirea de la elev 
la elev a fost și mai rară

• Studiile timpurii de modelare au sugerat că închiderea școlilor a redus 
transmiterea comunitară mai puțin decât alte intervenții de distanțare socială2
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Transmiterea SARS-COV-2 în școli 
Una dintre cele mai îngrijorătoare întrebări a fost gradul în care 
COVID-19 se răspândește în școli

1 COVID-19 la copii și rolul setărilor școlare în transmiterea COVID-19
2 Închiderea școlii și practicile de gestionare în timpul focarelor de 
coronavirus, inclusiv COVID-19: o analiză sistematică rapidă
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Riscul de focare crește atunci când transmiterea comunitară este mare

Probe din școli și tabere

• Există o puternică  legătură între numărul de focare și transmiterea locală1,2

• Deschiderea școlilor nu a dus la creșterea răspândirii comunitare acolo unde infecția era scăzută1,3

➢ Măsurile preventive, detectarea promptă a cazurilor și urmărirea contactelor au prevenit apariția focarelor 
mai mari 

• Pot apărea focare mari în circumstanțe specifice 

➢ Israel4:  178 cazuri (153 elevi12-18 ani  și 25 angajați) într-un liceu 10 zile de la redeschidere, clasele 
afectate erau suprapline fiind luate prea puține măsuri

➢ Georgia5, SUA: 260 cazuri în rândul angajaților și turiștilor (6-19 ani) într-o tabără cu ședere peste noapte

➢ În ambele cazuri, măsurile de prevenire au fost slabe

Atunci când există o răspândire comunitară largă a SRAS-CoV-2 sau numărul de cazuri crește, măsurile de 
protecție în școli  devin și mai importante

1 Cum se pot redeschide în siguranță școlile în timpul pandemiei
2 Infecție și transmitere SARS-CoV-2 în medii educaționale: analiză transversală a clusterelor și focarelor din Anglia
3 Deschiderea școlilor primare în timpul pandemiei
4 Un focar mare de COVID-19 într-un liceu la 10 zile după redeschiderea școlilor, Israel, mai 2020
5 Transmiterea și infecția SARS-CoV-2 în rândul participanților la o tabără peste noapte. Georgia, iunie 2020



ANEXA CU DATE

• Public Health England (PHE) a inițiat o supraveghere 

îmbunătățită după redeschiderea școlilor în timpul unui mini-
termen de vară, pe 01 iunie 2020

• Redeschiderea școlilor a fost asociată cu puține focare COVID-19 
când au fost adoptate măsuri de sănătate publică

• 67 de cazuri confirmate unice, 4 cazuri coprimare și 30 de focare 

COVID-19 în iunie 2020

• Corelație strânsă între numărul de focare și incidența regională a 
COVID-19

• Membrii personalului au avut un risc mai mare de infectare cu 
SARS-CoV-2 decât elevii; majoritatea cazurilor legate de focare 

au fost în rândul personalului

• Intervențiile suplimentare ar trebui să se concentreze pe 
reducerea transmisiei  între cadre
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Infecție SARS-CoV-2 limitată în școli cu măsuri de sănătate publică1

Anglia, iunie- 31 iulie 2020

1 Infecția și transmiterea SARS-CoV-2 în medii educaționale: analiza transversală a 
clusterelor și focarelor din Anglia

Figura 1: Distribuția regională 
a cazurilor, clusterelor și 
focarelor individuale în școlile 
din Anglia, iunie 2020.

Figura 2: Numărul de cazuri 
secundare de focare 
școlare în Anglia în iunie 
2020, după index



ANEXA CU DATE

• La 13 martie 2020, Israelul a închis toate școlile; apoi le-a redeschis complet la 17 mai

• Măsurile au inclus rapoarte de sănătate zilnice, igienă, măști faciale, distanțare socială și 
interacțiune minimă între clase

• În perioada 19-21 mai, în timpul unei canicule extreme, Ministerul Sănătății a scutit 
elevii de la purtarea măștilor. Ferestrele erau închise și aerul condiționat funcționa 
continuu

• Zece zile mai târziu, un focar major de COVID-19 a avut loc într-un liceu

• Au fost testați 1.164 de elevi (cu vârste cuprinse între 12-18 ani, clasele 7-12) și 152 de 
angajați

• 178 cazuri confirmate: 153 de studenți (rata de atac: 13%) și 25 de angajați (rata de 
atac: 17%)

➢ 43% din cazurile în rândul elevilor și  76 % din rândul angajaților au raportat 
simptoame

• Clasele au fost raportate aglomerate (36-38 elevi/ 39-49 m2)

• S-a ajuns la concluzia că măsurile de sănătate publică nu au fost adecvate și au 
contribuit la focar
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Focar mare de COVID-19 într-un liceu cu măsuri insuficiente de sănătate publică

1 Un focar mare de COVID-19 într-un liceu la 10 zile după redeschiderea școlilor, Israel, mai 2020 Figura: Rezultatele testării COVID-19, focar școlar, 
Ierusalim, mai 2020 (n = 1.312)



Absenteismul școlar afectează echitatea, educația, sănătatea și dezvoltarea copilului 

• Întreruperea timpului de instruire poate afecta capacitatea unui copil de a învăța. Cu cât copiii 
marginalizați sunt mai îndepărtați de școală, cu atât sunt mai puține șanse au să revină

• Închiderea perturbează  serviciile la nivel școlar cum ar fi imunizarea, mesele școlare, 
sănătatea mintală și sprijinul psihosocial și poate provoca anxietate din cauza pierderii 
interacțiunii de la egal la egal și a obiceiurilor întrerupte

• Absența de la școală sporește riscul de sarcină în vârsta adolescenței, exploatare sexuală, 
căsătoria minorilor, violență și alte pericole

• Daunele sunt mai mari pentru copiii migranților, refugiaților, minorităților; copiii cu dizabilități și 
copiii din instituții sau din țările afectate de conflicte

Peste 1,5 miliarde de elevi au fost afectați de închiderea școlilor în întreaga lume1

➢ Multe școli nu pot oferi învățământ la distanță sau strategii alternate

➢ Copiii ținuți acasă afectează abilitatea părinților de a lucra, introducând alte riscuri
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Închiderea școlii poate afecta copiii în diverse feluri

RESURSE UTILE

Sinteză de politici: 
Impactul COVID-19 asupra 
copiilor

ONU

Impactul negativ al 
măsurilor comunitare de 
sănătate publică în timpul 
pandemiei asupra copiilor 
și familiilor

Măsuri comunitare de 
sănătate publică în situații 
de pandemie (inclusiv 
COVID-19): repercusiuni 
negative asupra copiilor și 
familiilor

SĂNĂTATE PUBLICĂ ONTARIO/ 
SANTE PUBLIQUE ONTARIO

1 ‘Cum se va reveni la școală în timpul pandemiei COVID-19? ”Ce trebuie să știe părinții despre redeschiderea școlii în perioada coronavirusului

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf
https://www.unicef.org/coronavirus/what-will-return-school-during-covid-19-pandemic-look
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Implicații pentru politica de sănătate publică în școli
• COVID-19 pare să aibă un efect mai mic asupra sănătății copiilor decât la adulți 

➢ În schimb, închiderea școlii poate afecta negativ sănătatea, educația și dezvoltarea copiilor

• Copiii și școlile sunt puțin probabil să fie principalii factori de transmisie COVID-19, atunci când transmiterea 
comunitară este redusă și se aplică măsuri adecvate de atenuare 

➢ Cu toate acestea, informațiile sunt limitate și sunt colectate la începutul epidemiei – a se interpreta cu prudență

➢ Focarele raportate subliniază importanța măsurilor preventive riguroase în școli atunci când COVID-19 circulă în 
comunitate

➢ Școlile ar trebui să aibă pregătite planuri de prevenire și gestionare a focarelor înainte de a reîncepe lecțiile

• Închiderea școlilor ar trebui luată în considerare numai dacă nu există altă alternativă 

➢ Este necesară mai multă precauție în ceea ce privește gimnaziile/liceele și elevii mai mari comparativ cu școlile 
primare

• Personalul adult poate risca să contracteze și să transmită infecția 

➢ Trebuie consolidate măsurile de control pentru protejarea personalului

➢ Politica școlară ar trebui să sprijine personalul pentru a permite izolarea sau carantina atunci când este necesar

➢ Personalul adult trebuie să fie atent la expunerea în afara școlii

• Transmiterea comunitară se reflectă în aranjamentul școlar

➢ Măsurile de sănătate publică din comunitate sunt esențiale pentru a proteja școlile de transmiterea în creștere



Îndrumări privind ajustarea măsurilor sociale și de sănătate publică în 
contextul COVID-191: implicații pentru instituțiile de învățământ

În fruntea tuturor considerațiilor și deciziilor ar trebui să se afle continuitatea educației pentru 
copii pentru bunăstarea lor generală, sănătate și siguranță

Nivelele 0 – 2

• Aranjamentele de învățământ vor rămâne deschise cu respectarea măsurilor de prevenire și 
control al infecțiilor

Nivelul 3

• Limitați predarea fizică în universități și instituți învățământul la distanță

• Serviciile de îngrijire a copiilor, școlile primare și gimnaziale ar trebui să rămână deschise, cu 
măsuri adecvate de siguranță și supraveghere, în măsura în care contextul local permite acest 
lucru.

Nivelul 4

• Luați în considerare toate opțiunile pentru continuitatea învățării, limitând în același timp 
contactul personal. Aceasta poate include predarea în persoană sau strategii de învățare mixtă 
sau la distanță care limitează strict numărul de persoane aflate într-un spațiu (de exemplu, 
copiii angajaților indispensabili și profesorii lor). 

• Închiderea unităților de învățământ ar trebui luată în considerare numai atunci când nu există 
alte alternative.

1 Considerații pentru implementarea și ajustarea măsurilor sociale și de sănătate publică în contextul COVID-19

Nivelul situațional 0: Nu s-a cunoscut 
transmiterea SARS-CoV-2 în ultimele 28 

de zile. Sistemul de sănătate și 
autoritățile de sănătate publică sunt gata 

să reacționeze

Nivelul situațional 1: sunt luate 
măsuri de bază pentru a preveni 

transmiterea; sau dacă cazurile sunt 
deja prezente, epidemia este 

controlată.

Nivelul 2: incidență comunitară 
scăzută sau un risc de transmitere 

comunitară dincolo de clustere.

Nivelul situațional 3: Transmitere 
comunitară cu o capacitate suplimentară 

limitată de a reacționa și un risc de 
suprasolicitare a serviciilor de sănătate. 

Nivelul situațional 4: O epidemie 
necontrolată cu capacitate limitată sau 

fără resurse adiționale disponibile în  
sistemul de sănătate.

GUIDANCE UPDATE



Scopul dublu al funcționării școlilor în 
timpul pandemiei COVID-19

Componentele comune ale modelelor operaționale
școlare reflectă măsurile recomandate în orice context

Izolare 
pandemică

Continuitatea 
educației în 
regim deplin

Sănătatea și bunăstarea
elevilorși a cadrelor

Echitate

Calitate

Prezență

Detectarea timpurie, testarea 
și urmărirea contactelor

Igiena mâinilor și practicile 
zilnice

Eticheta respiratorie

Distanțare socială Funcționarea 
școlilor



✓ Igienă și practicile cotidiene la școală

✓ Distanțare fizică: mențineți o distanță de cel 
puțin 1m între persoane  acolo unde este posibil

✓ Utilizarea măștilor în școli: sfaturi ale OMS și 
UNICEF cu privire la măști și copii în contextul 
COVID-192

✓ Ventilare

✓ Îngrijirea elevilor și cadrelor care se simte rău

✓ Strategii multiple (eșalonare, sfere, măsuri de 
proiectare a mediului, învățare mixtă, reguli 
de participare și intrare, reorganizarea 
transportului școlar, gestionarea 
comportamentelor)3
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Considerații pentru măsurile de 
sănătate publică legate de 
școală în contextul COVID-191

GUIDANCE UPDATE

1 Considerații pentru măsurile de sănătate publică legate de școală în contextul COVID-19
2 Sfaturi privind utilizarea măștilor pentru copii în comunitate în contextul COVID-19
3 Rezumatul modelelor de redeschidere școlară și abordările de implementare în timpul pandemiei COVID-19, 6 

iulie 2020.



✓ Copiilor cu vârsta sub cinci ani nu li se va cere să poarte măști

✓ Între 6 și 11 ani, utilizarea măștii ar trebui să se bazeze pe următoarele: 

• Dacă există o transmisie pe scară largă în zonă

• Capacitatea copilului de a utiliza în siguranță și în mod adecvat o mască

• Acces la măști curate și de înlocuire

• Supravegherea adecvată a unui adult

• Impactul potențial asupra învățării și dezvoltării psihosociale

• Setări specifice și interacțiuni cu persoane cu risc mai mare

✓ Copiii de 12 ani și peste trebuie să poarte o mască în aceleași condiții ca și adulții

✓ Profesorii și personalul de asistență ar trebui să poarte măști atunci când nu pot garanta o distanță 
de cel puțin 1 metru de ceilalți sau dacă există o transmisie pe scară largă în zonă
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Utilizarea măștilor în școli
Sfauri ale OMS și UNICEF cu privire la măști și copii în contextul COVID-191

GUIDANCE UPDATE

1 Sfaturi privind utilizarea măștilor pentru copii în comunitate în contextul COVID-19

Acolo unde există o transmitere comunitară intensă a COVID-19 și în 
condiții în care distanța fizică nu este posibilă:



✓ Anunțați imediat oficialii din domeniul sănătății, personalul și familiile, păstrați confidențialitatea

✓ Colaborați cu oficialii locali de sănătate pentru a evalua răspândirea în școală, eforturi de susținere a urmăririi 

contactelor2

• Creați o listă a contactelor apropiate ale elevului bolnav. Un contact strâns este cineva aflat la 1 metru de un caz COVID-19, de la 
2 zile înainte la 14 zile de la debutul bolii

• Asigurați-vă că contactele strânse sunt notificate și sfătuiți-i să rămână acasă timp de 14 zile, auto-monitorizați simptomele și 
consultați-vă cu prestatorii de servicii medicale pentru a aranja testarea, dacă este necesar

✓ Persoanele infectate pot reveni la școală după îndeplinirea criteriilor pentru a pune capăt izolării la domiciliu3

✓ Zonele școlare utilizate de persoana bolnavă (persoanele bolnave) trebuie curățate și dezinfectate de către 

personal dotat cu echipamente personale de protecție

• Până la dezinfectare, zonele ar trebui închise publicului

✓ Luați în considerare închiderea grupurilor, sălilor de clasă sau a școlilor, în funcție de răspândirea virusului

• Decizia privind închiderile pe termen scurt ar trebui luată împreună cu autoritățile locale de sănătate
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Investigarea cazului și urmărirea contactelor la școală1

Ce trebuie făcut dacă un elev sau un angajat testează pozitiv pentru COVID-19

GUIDANCE UPDATE

1 Protocolul de investigație a transmiterii  în școlii și a alte instituții de învățământ pentru 
boala coronavirus 2019
2 Urmărirea contactelor în contextul COVID-19

2 Criterii pentru eliberarea pacienților cu COVID-19 din izolare



Departamentul de sănătate maternă a nou-născuților, copilului și adolescentului & îmbătrânirii,

Organizația Mondială a Sănătății, Geneva 

Eșalonare

Start

Pauză

Ture 
alternate

Zile 
alternate

Stop

Start

Pauză

Ture 
alternate

Zile 
alternate

Stop
Start

Pauză

Ture 
alternate

Zile 
alternate

Stop

Majoritatea țărilor care au redeschis școlile au instituit un anumit grad de eșalonare start, stop, ți pauză în cadrul școlii. Unele țări apelează la Ture alternate 
(dimineața, după masă ) sau zile alternate , în timp ce un număr mai mic de țări au menținut relativ ngraficul școlar normal. 
https://globalhealth.washington.edu/sites/default/files/COVID-19%20Schools%20Summary%20%28updated%29.pdf 
https://globalhealth.washington.edu/sites/default/files/COVID-19%20Schools%20Summary%20%28updated%29.pdf

https://globalhealth.washington.edu/sites/default/files/COVID-19%20Schools%20Summary%20(updated).pdf


Departamentul de sănătate maternă a nou-născuților, copilului și adolescentului & îmbătrânirii,

Organizația Mondială a Sănătății, Geneva 

“Sfere”
• Sosirea la o oră separată

• Prânzul servit separat

• Șederea în propriile zone în locul de joacă

• sunt predate de un singur profesor

Class

Micro-
grup 1 în 

cadrul 
clasei Micro-

grup 2 în 
cadrul 
clasei

Clasa

Grupa 
1

Grupa 
2

„Sferele” și distanțarea sunt complementare. Pentru copiii mai mici care sunt mai 
puțin predispuși să păstreze distanța, accentul ar putea fi pus pe separarea 
grupurilor, iar pentru copiii mai mari ar putea fi pe distanțare

Școala

Clasa 
1

Clasa 
2



Departamentul de sănătate maternă a nou-născuților, copilului și adolescentului & îmbătrânirii,

Organizația Mondială a Sănătății, Geneva 

“Sfere” (cont.)

Clasă

Micro-
grup 1 în 

clasă
Micro-
grup 2 
în clasă

Majoritatea modelelor de redeschidere a școlii implică menținerea elevilor în grupuri definite cu interacțiune limitată între grupuri pentru 
a reduce potențialul de transmitere pe scară largă în incinta școlii. https://globalhealth.washington.edu/sites/default/files/COVID-
19%20Schools%20Summary%20%28updated%29.pdf https://globalhealth.washington.edu/sites/default/files/COVID-
19%20Schools%20Summary%20%28updated%29.pdf

Clasa

Grupa 
1

Grupa 
2

Menținerea unor grupuri distincte sau „sfere” care nu se amestecă face mai rapidă și 
mai ușoară, în cazul unui caz pozitiv, identificarea celor care ar putea avea nevoie să se 

autoizoleze și să păstreze acel număr cât mai mic posibil.

Școala

Clasa 
1

Clasa 
2

https://globalhealth.washington.edu/sites/default/files/COVID-19%20Schools%20Summary%20(updated).pdf


Reorganizarea (utilizarea) spațiului fizic

Amenajarea sălilor de clasă cu mese orientate în față și așezarea elevilor 
unul lângă altul orientați înainte, mai degrabă decât față în față sau lateral

Evacuarea mobilierului inutil din clase

Profesorii vor sta în fața clasei

Planificarea utilizării spațiilor comune pentru angajați

Minimalizarea utilizării cabinetelor angajaților

Utilizarea semnelor fizice pentru încurajarea distanțării 

Departamentul de sănătate maternă a nou-născuților, copilului și adolescentului & îmbătrânirii,

Organizația Mondială a Sănătății, Geneva 



✓ Ventilați spațiile din interior pentru a crește fluxul de aer și a dilua 
orice contaminanți

• Deschideți ferestrele și ușile pentru ventilarea naturală

✓ Asigurați-vă că sistemele de încălzire, ventilație și climatizare 
(HVAC) și filtrele sunt curățate în mod regulat, sunt întreținute, 
inspectate și funcționează corespunzător

• Creșteți fluxul total cu aer din exterior până la 100% , dacă este posibil

• Setați filtrarea centrală a aerului la cel mai înalt nivel posibil

• Dezactivați comenzile care reduc automat fluxul de aer

• Luați în considerare utilizarea fluxului de aer din afară timp de două ore 
înainte și după ocuparea clădirii
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Ventilare

GUIDANCE UPDATE

RESURSE UTILE

Întrebări și răspunsuri 
privind ventilația și aerul 
condiționat în contextul 
COVID-19

Considerații operaționale 
pentru managementul 
COVID-19 în incinta clădirilor



Strategii comune pentru a asigura 

continuitatea educației cu normă deplină

Izolare 
pandemică

Continuitatea 
educației cu 

normă deplină

Sănătatea și bunăstarea 
elevilor și a personalului

Echitate 

Calitate 

Prezență

Detectarea timpurie, 
testarea și urmărirea 

contactelor

Igiena mâinilor și practicile
zilnice

Igiena respiratorie

Distanțarea fizică Model de re-
deschidere a 

școlii

• Angajați
– Siguranță
– Dislocare
– Recrutare
– Instruire
– Cadre în vizită

• Curriculum
– Așteptări legate de prezență
– Echitate și calitate
– Caută suport 
– Învățământ hibrid
– Examene 
– Activitate fizică

• Elevi vulnerabili
• Servicii de sănătate și 

bunăstare 
• Servicii auxiliare

Departamentul de sănătate maternă a nou-născuților, copilului și adolescentului & îmbătrânirii,

Organizația Mondială a Sănătății, Geneva 
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Educație la distanță

În cazul în care copiii nu pot participa 
personal la ore, asigurați-vă că elevii au 
acces continuu la materiale și tehnologii 
educaționale - internet, mesaje text, 
sarcini scrise, radio, televiziune sau orice 
alt mijloc inovator de a oferi suport de 
învățare la distanță fizică. 

Măsuri suplimentare pentru școli

Monitorizarea funcționării 
școlilor 

Pe măsură ce se aplică măsuri de 
protecție a școlii, efectuați 
monitorizarea în strânsă colaborare cu 
școlile și comunitățile și stabiliți 
programe de supraveghere pentru a 
monitoriza impactul măsurilor și 
redeschiderilor școlare

Resurse privind pregătirea 
școlarăn  

• Ghid interimar IASC pentru prevenirea 
și controlul COVID-19 în școli

• Cadrul pentru redeschiderea școlilor

Asigurați-vă că serviciile de sănătate școlară, imunizarea, mesele și serviciile de sprijin sunt păstrate

✓ Oportunități sporite pentru sprijin 
psiho-social și de sănătate mintală

✓ Evaluași impactul accesului diferențiat la 
sănătate și educație în timpul închiderii 
școlii. Odată redeschisă școala, concepeți 
strategii de recuperare adaptate; mai ales 
pentru elevii cu vulnerabilități

✓ Instituiți mecanisme de sprijin 
pentru a aborda implicațiile bazate pe 
gen ale închiderii școlilor, cum ar fi 
căsătoria timpurie și abandonul școlar 
al fetelor
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Resurse privind redeschiderea 
și funcționarea școlilor

• î&R: Școlile și  COVID-19
OMS

• Considerații pentru măsurile de sănătate publică legate 
de școală în contextul COVID-19

• OMS

• Școlile și alte instituții de învățământ, protocol de 
investigare a transmiterii coronavirus 2019

OMS

• Mesaje și acțiuni cheie pentru prevenirea și controlul 
COVID-19 în școli
UNICEF / IFRC / OMS

• Cadru pentru redeschiderea școlilor
UNICEF 

• Ghid COVID-19 pentru prevenirea și controlul în școli
UNICEF 

• OMS UNICEF conferință online privind COVID-19 și școlile
Partea 1
OMS  / UNICEF

• OMS UNICEF conferință online privind COVID-19 și școlile
Partea 2
OMS  / UNICEF

• COVID-19 la copii și rolul  aranjamentelor școlare în 
transmiterea COVID-19
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor ECDC

• Funcționarea școlilor în timpul COVID-19:  considerații 
ale Centrului de Control și Prevenire a bolilor CDC
CDC

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1313561/retrieve
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4&gclid=EAIaIQobChMIp-KZqZ-i6wIV2pTVCh0jKwt4EAAYASAAEgJt9vD_BwE
Framework%20for%20Reopening%20Schools
https://www.unicef.org/lac/en/reports/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools
https://www.youtube.com/watch?v=1Gmcgq5b0PY&list=PL9S6xGsoqIBVehQEjfoBktwKe3zJl8I8f&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1Gmcgq5b0PY&list=PL9S6xGsoqIBVehQEjfoBktwKe3zJl8I8f&index=4
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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Ghidul OMS pentru COVID-19
RESURSE VIDEO 

Măști medicale și de 
țesături: cine și ce poartă și 
când?

Cum să porți o mască medicală

Măști

Cum să porți în siguranță o 
mască de țesătură

Cum să porți o mască de țesătură

Protejându-ne

Șapte pași pentru a 
preveni răspândirea 
virusului

Transmitere

Cum se sparg lanțurile de 
transmitere

Cum să vă protejați 
împotriva COVID-19

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=esM_ePHn0aw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9Tv2BVN_WTk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ciUniZGD4tY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=adB8RW4I3o4&t=9s
https://youtu.be/CmaA00M4kNI
https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8c_UJwLq8PI&feature=emb_title


www.who.int/epi-win


