
                                                                              



 



SCOPUL 

 Reglementarea activității instituției de educație timpurie nr.153 după perioada post-pandemică. 

OBIECTIVELE 

1. Crearea mediului protectiv și sigur în spațiile IET nr.153 pentru beneficiari și angajați. 

2. Asigurarea funcționalității IET nr.153  în conformitate cu reglementările aprobate  nr. 779 din 07.08.20 

3. Respectarea măsurilor care vizează sănătatea și siguranța personalului didactic/nedidactic și a copiilor din IET nr.153 
 

 

I. ACȚIUNI DE PREGĂTIRE A SPAȚIILOR 
 

ACȚIUNI 

 

TERMEN RESPONSABIL 

 Reparație cosmetică/capitală, concret: 

✓ blocul instituției (holuri) 

✓ număr de grupe (1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,) 

✓ număr de antreuri (1,6) 

✓ acoperiș Blocul B 

Până la 

redeschidere 

Director 

DETS Botanica 

 Salubrizarea, amenajarea terenului și încăperilor.   permanent Șef gospodărie 

 Deratizarea și dezinfecția tuturor încăperilor. La necesitate Șef gospodărie 

    

II. ACȚIUNI DE MANAGEMENT 

 Elaborarea regulilor pentru părinți în perioada post –covid de comportare în grădiniță și în 

afara ei. 

Până la redeschidere Director 
 

 Elaborarea unui chestionar pentru părinți cu referire la necesitatea frecventării grădiniței 15.08.20 Director 

 

 Elaborarea regulilor pentru cadrele didactice la organizarea procesului educațional și 15.08.20 Metodist 



respectarea igienei personale a copiilor. 

 Elaborarea regulilor pentru personalul de deservire (asistenți de educatori/dădace, bucătari, 

spălători veselă, magazineră, operator la mașina de spălat, paznici, lucrători de deservire a 

clădirii, director adjunct pe probleme de gospodărie)(Anexa 10) 

15.08.20 Director 

Metodist 

Asistent medical 

 Elaborarea unui grafic de efectuare a triajului matinal al copiilor în blocurile clădirii instituției 

cu numirea zilnică a responsabililor 

Până la 

redeschidere 

Asistent medical 

 Elaborarea  unui grafic de igienizare a încăperilor de grupă a IET cu interval de 3 ore   afișat la 

loc vizibil.(Anexa 7) 

Până la 

redeschidere 

Director 

 

 Elaborarea  unui grafic de igienizare a încăperilor blocului alimentar, depozitelor și spălătoriei 

de rufe cu interval de 3 ore  , afișat la loc vizibil.  (Anexa 7) 

Până la 

redeschidere 

Director 

 

 Elaborarea unui grafic de curățare a spațiilor comune (coridoare, scări, pavilioane, galerii, 

cabinete), coordonat cu graficul ieșirii copiilor la plimbare, pentru a evita supraaglomerarea) 

(Anexa 8) 

Până la 

redeschidere 

Director 

Metodist 

Asistent medical 

 Elaborarea unui grafic de eliberare a bucatelor cu respectarea timpului de distribuire (Anexa 9) Până la 

redeschidere 

Asistent medical 

 Elaborarea unui grafic de schimbare a lenjeriei de pat, prosoapelor, echipamentului angajaților Până la 

redeschidere 

Asistent medical 

 Studierea  meniului–model de 10 zile  (vară-toamnă) și coordonare cu CSP permanent Director 

Metodist 

Asistent medical 

 Elaborarea  meniului zilnic conform meniului – model zilnic Director 

Asistent medical 

 Distribuirea meniului zilnic în grupe pe afișierele pentru părinți zilnic Asistent medical 

III. INSTRUIREA PERSONALULUI DIN IET 

 Cunoașterea cu protocoalelor clare pentru fiecare categorie de personal (asistenta medicală, 

director, metodist, cadrele didactice, asistentul de educator, spălătoreasa, muncitor pentru 

deservirea clădirii, bucătar,, magazioner), extrase scurte clare afișate la locuri vizibile. (Anexa 

10) 

Până la 

redeschidere 

Director 

Metodist 

Asistent medical 

Șef de gospodîrie 

 Acroșarea la loc vizibil a regulilor igienice pentru copiii din IET. Până la Asistent medical 



redeschidere  

 Acroșarea la loc vizibil a protocoalelor clare pentru părinți la intrarea în IET. Până la 

redeschidere 

Asistent medical 
 

IV. INSTRUIREA PĂRINȚILOR 

Efectuarea unui sondaj printre părinți cu stabilirea numărului de copii ce necesită grădiniță Până la 15.08.20 Director 

Elaborarea listelor cu copii ce vor frecventa grădinița (copii educați de un singur părinte care 

lucrează, ambii părinți lucrează, copiii lucrătorilor din domeniul sănătății, a organelor de ordine, 

a lucrătorilor din grădiniță care dețin toate vaccinele conform graficului de vaccinare) 

Până la 15.08.20 Director 

Instruirea părinților cu referire la respectarea regulilor de control a infecției (mănuși și mască la 

intrarea pe teritoriul instituției, prezentarea certificatului medical la redeschidere și la absența 

mai mult de 3 zile lucrătoare consecutive; prezentarea fișei cu vaccinuri; (proces verbal cu 

semnăturile părinților sau copia înregistrării sesiunii online). 

Până la 

redeschidere 

Director 

 Prezentarea Confirmării pe propria răspundere a părinților  (Anexa 13) 

 

La deschidere Director 

Asistent medical 

V. ORGANIZAREA MIȘCĂRII/DEPLASĂRII COPIILOR ÎN IET 

 Elaborarea/stabilirea unui grafic de sosire/plecare la/de la grădiniță pentru fiecare grupă, copil 

cu respectarea distanței sociale (Anexa 5) 

Până la 

redeschidere 

Director 

Asistent medical 

Metodist 

 Elaborarea graficului de organizare a plimbărilor pentru evitarea aglomerațiilor (Anexa 6) Până la 

redeschidere 

Director 

Asistent medical 

Metodist 

VI. IGIENIZAREA 

Asigurarea instituţiei (intrări în bloc, intrări holuri, cabinete, grupe, blocuri sanitare, spălătoria 

de rufe, blocul alimentar) cu soluţii dezinfectante/biodistructive, și soluții de igienă personală ( 

de dezinfectare a mâinilor și suprafețelor, săpun lichid) (Anexa 2) 

Până la 

redeschidere 

Director 

Asistent medical 
 

Asigurarea grupelor, blocului alimentar, spălătoriei cu soluții de curățare Până la 

redeschidere 

Asistent medical 

Șef de gospodărie 

Asigurarea grupelor cu detergenți, dezinfectanți, soluții de igienă personală Până la 

redeschidere 

Asistent medical 

Șef de gospodărie 

Asigurarea grupelor și a cabinetului medical cu termometre electronice și infraroșii fără contact 

cu pielea (Anexa 3) 

Până la 

redeschidere 

Asistent medical 

Șef de gospodărie 



Asigurarea intrărilor în instituție, bloc alimentar și grupe cu covorașe dezinfectante pentru 

dezinfecția tălpii încălțămintei 

Până la 

redeschidere 

Asistent medical 

Șef de gospodărie 

Asigurarea angajaților cu măști, mănuși și viziere după caz Până la 

redeschidere 

Asistent medical 

Șef de gospodărie 

Asigurarea grupelor cu inventar de curățenie, veselă conform necesităților grupelor Până la 

redeschidere 

Asistent medical 

Șef de gospodărie 

 Pregătirea grupelor pentru primirea copiilor (curățenia umedă vestiarului, grupei) Până la 

redeschidere 

Asistent medical 

Șef de gospodărie 

 Pregătirea terenului pentru primirea copiilor (măturat, stropit teren, dezinfectat atributele de 

joacă) 

Zilnic Asistent medical 

Șef de gospodărie 

 Prelucrarea corectă a veselei cu detergenți și dezinfectarea veselei la sfârșitul zilei în soluție 

dezinfectantă  pe bază de clor timp de 30 min. 

zilnic Asistent medical 

Șef de gospodărie 

 Igienizarea grupei, vestiarului, dormitorului, blocului sanitar cu detergent și dezinfectant 

conform cerințelor sanitare și graficului stabilit. 

Zilnic  conform  

graficului 

Asistent medical 

Șef de gospodărie 

 Igienizarea spațiilor comune (coridoare, scări, balustrade, mânere, clanțe), coordonat cu 

graficul ieșirii copiilor la plimbare, pentru a evita supraaglomerarea) 

Zilnic  conform  

graficului 

Asistent medical 

Șef de gospodărie 

 Schimbarea lenjeriei de pat conform orarului (o dată la 7 zile) O dată la 7 zile Asistent medical 

Șef de gospodărie 

 Schimbarea prosoapelor și a echipamentului de deservire Zilnic  conform  

graficului 

Asistent medical 

Șef de gospodărie 

 Respectarea cerințelor sanitaro-igienice și a graficului de distribuire a bucatelor  Zilnic  conform  

graficului 

Asistent medical 

Șef de gospodărie 

VII. INFORMAREA PERSONALULUI 
 Instruirea personalului  privind implementarea măsurilor de control și prevenirea răspândirii 

infecției în instituție respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice pe timp de pandemie de 

COVID – 19  cu emiterea ordinelor și a proceselor verbale cu semnăturile angajaților 

Conform orarului Director 

Asistent medical 

Metodist 

 Instruirea angajaților de la blocul alimentar și depozitul pentru păstrarea produselor alimentare  

cu privire la principiile de igienă a alimentelor, ambalajelor acestora și dezinfectare a 

suprafețelor de procesare - pentru condițiile actuale privind controlul infecției Covid-19 (proces 

Conform orarului Director 

Asistent medical 

Metodist 



verbal cu semnăturile angajaților).   

 Instruirea cadrelor didactice cu privire la modul de implementare a curriculumului adaptat, 

precum și comunicarea clară cu părinții. 

Conform orarului Director 

Asistent medical 

Metodist 

VIII. CREAREA CONDIȚIILOR DE PREÎNTÂMPINARE/MINIMALIZAREA RĂSPÂNDIRII INFECȚIEI COVID-19 

 Amenajarea unei încăperi separate pentru angajații la care pe parcursul zilei de muncă ar putea 

apărea simptome de îmbolnăviri și dotarea cu materiale și mijloace de dezinfectare a mâinilor și 

suprafețelor, măști. 

Până la 

redeschidere 

Director 

Asistent medical 
  

 Acroșarea la loc vizibil a acțiunilor/pașilor concreți în cazul suspecției/ depistării a unui/mai 

multor cazuri de infectare cu COVID-19 în rândul angajaților din  IET. (Anexa 12) 

Până la 

redeschidere 

Director 

Asistent medical 
 

 Elaborarea pliantelor, fluturașilor informaționali cu referire la COVID - 19 Până la 

redeschidere 

Director 

Asistent medical 
 

 Verificarea fișelor medicale ale copiilor cu referire la prezența vaccinelor conform orarului de 

vaccinare și întocmirea listelor cu copii nevaccinați 

Până la 

redeschidere 

Director 

Asistent medical 
 

 Monitorizarea respectării graficului controlului medical și a instruirii igienice de către 

colaboratorii instituţiei  

Până la 

redeschidere 

Director 

Asistent medical 
 

 Monitorizarea temperaturii copiilor în grupe dimineața și pe parcursul zilei permanent Director 

Asistent medical 

Educatori 

 Monitorizarea stării de sănătate a angajaților și a vizitatorilor permanent Director 

Asistent medical 
 

 Controlul întreţinerii  sanitară a încăperilor de grupă, a sălii de sport şi muzică,  a cabinetului  

logopedic, a terenurilor de joacă, a blocului alimentar, depozite, spălătorie, inclusiv cu soluții 

dezinfectante etc. 

permanent Director 

Asistent medical 
 

 Monitorizarea respectării graficului de schimbare a lenjeriei de pat și a prosoapelor, permanent Director 



echipamentului angajaților la spălătoria de rufe Asistent medical 
 

 Monitorizarea respectarea cerinţelor sanitaro-igienice și epidemiologice la recepționarea 

produselor, prepararea bucatelor, distribuirea bucatelor la grupe 

permanent Director 

Asistent medical 
 

 Monitorizarea respectării orarului plimbărilor  permanent Metodist 

 Monitorizarea respectării regimului de  spălare/dezinfectare a veselii/oalelor,  încăperilor în 

grupe în perioada pandemică 

permanent Director 

Asistent medical 
 

 Organizarea lecţiilor/seminarelor pentru personalul didactic şi cel nedidactic la respectarea 

normelor sanitaro-epidemiologice, respectarea igienei personale,   în perioada de pandemie cu 

COVID-19 

permanent Metodist 

 Asigurarea cabinetului medical cu medicamente și echipament medical conform prevederilor 

Regulamentului sanitar 

permanent Director 

Asistent medical 
 

Asigurarea cabinetului medical, a izolatorului pentru copii și angajați cu dezinfectanți, gel 

antibacterian pentru mâini și suprafețe, măști și mănuși, șervețele uscate, container de gunoi cu 

capac la INTRARE 

 Director 

Asistent medical 
 

 Evidența zilnică a frecvenței copiilor cu stabilirea cauzei absenței fiecărui copil permanent Director 

Asistent medical 
 

 Analiza  morbidităţii pe grupe şi determinarea cauzelor permanent Director 

Asistent medical 
 

 Evidenţa cazurilor de boli infecţioase şi observarea stării sănătăţii copiilor aflaţi în contact permanent Director 

Asistent medical 
 

 Evidența respectării cerințelor de păstrare a distanței fizice: 

  între angajații instituției  

permanent Director 

Asistent medical 
Metodist 



 între copii în grupe  

 între părinți la primirea copiilor/plecarea acasă 

  Anunțarea imediată a serviciului unic de urgență 112, la apariția unuia din angajați a 

simptomelor de COVID și izolarea tuturor celor care au fost în contact cu persoana data până la 

primirea rezultatului testului la COVID, dacă acesta va fi pozitiv, cu plasare în carantină pentru 

14 zile tot personalul care a contactat cu angajatul infectat. 

La necesitate Director 

Asistent medical 
 

 Amenajarea unei încăperi separate pentru angajații în cazul în care cuiva pe parcursul zilei de 

muncă i se face rău și are simptome de COVID și dotarea acesteia cu materiale și mijloace de 

dezinfectare a mâinilor și suprafețelor, măști, șervețele uscate, container de gunoi cu capac la 

INTRARE și în încăpere, punere a unui afiș pe ușă cu “Acces interzis – zonă izolare”  

Până la 

redeschidere 

Director 

Asistent medical 
 

 Monitorizarea prezenței și utilizării corecte a soluțiilor dezinfectante pe bază de clor, pe bază 

de alcool, a soluțiilor de curățare, biodistructive, de igienă personal. 

permanent Director 

Asistent medical 
 

IX  REALIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL 

 Instruirea educatorilor, înainte de redeschidere cu privire la așteptările față de ei și modul de 

implementare a curriculumului adaptat, precum și comunicarea eficientă cu părinții și 

respectarea cu strictețe a regulilor specifice. 

Conform graficului metodist 

Realizarea/selectarea materialelor, tehnicilor, strategiilor, proiectelor tematice pentru prima 

perioadă de revenire a copiilor în IET cu tematici la Unitatea de învățare al Domeniului de 

activitate 4.1. Sănătate și motricitate, Educație pentru sănătate (Curriculum-ul pentru Educație 

Timpurie, Chișinău, 2019, aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum Ordinul MECC 

nr.1699 din 15 noiembrie 2018). 

Conform graficului metodist 

 Realizarea/selectarea materialelor, tehnicilor, strategiilor, proiectelor tematice pentru orele 

educative pe segmentul CORONA VIRUS. 

Conform graficului metodist 

 Determinarea/selectarea jucăriilor, materialelor didactice pentru prima perioadă de 

redeschidere a IET doar acelea care pot fi dezinfectate. 

Conform graficului metodist 



 

X. INTERVENȚII EXTERNE 

 Respectarea cerințelor din Capitolul IV pct.16 din HG. Nr.722 din 18.07.2018 pentru aprobarea 

Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituția de învățământ 

general 

permanent Director 

Asistent medical 
 

 Solicitarea din partea reprezentanților agenților economici și specialiștilor invitați (lăcătuș, 

electrician, etc.), organelor de verificare și control, a părinților/reprezentanților legali ai 

copilului (dacă există necesitatea stringentă de a intra în incinta instituției) a programării 

prealabile.  

permanent Director 

Asistent medical 
 

XI. CERINȚE  ÎN  ORGANIZAREA  ALIMENTAȚIEI  ÎN  IET 

 Respectarea cerințelor sanitaro-igienice de transportare, livrare şi păstrare a produselor 

alimentare de recepționare a produselor alimentare de la agenții economici (produse ambalate, 

cu  termen de valabilitate corespunzător, acte de calitate și conformitate)  

permanent Director 

Asistent medical 
 

 Igienizarea încăperilor blocului alimentar, depozitelor cu interval de 3 ore (ora, durata), afișat 

la loc vizibil. 

permanent Director 

Asistent medical 

Bucătar șef 

 Respectarea orarului de distribuire a bucatelor permanent Director 

Asistent medical 

Bucătar șef 

 Respectarea cerințelor de eliberare şi transportare a hranei de la blocul alimentar în grupe 

(fiecare fel de bucate în vasul cu capac corespunzător marcat) 

permanent Director 

Asistent medical 
Magaziner 

 Respectarea condiţiilor de  recepționare și păstrare a  produselor alimentare uşor perisabile, 

produselor de băcănie, etc la depozitul de produse și blocul alimentar 

permanent Director 

Asistent medical 

Bucătar șef 

magaziner 

 Respectarea cerințelor la rebutarea bucatelor pregătite cu aprecierea gustului şi a calităţii 

preparării acestora și înscrierea în registru 

permanent Director 

Asistent medical 

Bucătar șef 

 Respectarea cerințelor la păstrarea  probelor diurne în containere speciale permanent Director 



Asistent medical 

Bucătar șef 

 Respectarea tehnologiei de preparare a bucatelor și a normelor naturale la blocul alimentar permanent Director 

Asistent medical 

Bucătar șef 

 Respectarea  normelor cultural-igienice  și a distanței fizice în timpul  servirii mesei permanent Director 

Asistent medical 

metodist 

XII. ACȚIUNI DE REALIZARE/MONITORIZARE LA DESCHIDERE 

 Prezentarea de către fiecare  părintele/reprezentant legal al copilului a certificatului medical al 

acestuia cu informația despre vaccinuri și morbidități. 

(Anexa 11)  

La redeschidere Director 

Asistent medical 
Metodist 

 

 

 Informarea părinților despre măsurile de prevenire și profilaxie a infecției COVID-19. Ședințe 

cu părinții.  

permanent Director 

Asistent medical 
Metodist 

 Semnarea Declarației pe propria răspundere, privind verificarea zilnică a stării de sănătate – a 

lor și a copilului - înainte de a merge la grădiniță, respectarea protocoalelor determinate în acte 

aprobate, informarea despre îmbolnăvirea persoanelor apropiate sau care au fost în contact cu 

familia. (Anexa 13) 

La redeschidere Director 

Asistent medical 
Metodist 

 Prezentarea de către fiecare angajat la care a expirat termenul examenului medical a Fișei 

medicale, cu date actualizate despre examenul medical și argumente de participare la instruirea 

igienică. 

La redeschidere Director 

Asistent medical 
Metodist 

 Respectarea cerințelor de triere matinală a copiilor și angajaților (temperatură, stare generală) cu 

notarea în Registre speciale a acestor date în prezența părintelui. 

zilnic Director 

Asistent medical 
Metodist 

 Respectarea întreţinerii sanitare a încăperilor de grupă, a terenurilor de joacă, a blocului 

alimentar, depozite, spălătorie, inclusiv cu soluții dezinfectante etc. 

zilnic Asistent medical 
Metodist 

 Respectarea cerinţelor sanitaro-igienice și epidemiologice, distanța socială/fizică la activităţi. permanent Asistent medical 

Metodist Director 
  



 Respectarea cerințelor curriculumului adaptat, a strategiilor de lucru cu copiii, în grupuri mici 

(3-4 copii), întru satisfacerea nevoilor de dezvoltare: cognitive și sociale. 

permanent Director 

Asistent medical 
Metodist 

 Respectarea  igienizării cu produse de curățat pe bază de clor sau alcool, la intervale de 3 ore și la 

sfârșitul zilei a mediilor de lucru și a suprafețelor atinse frecvent, cum ar fi mânerele ușilor, 

robinete, obiecte sanitare, rafturi,  diverse echipamente, mese, jucării, rechizite, întrerupătoare de 

lumină, tocul ușilor, echipamente de joacă, accesorii didactice utilizate de copii etc. 

permanent Director 

Asistent medical 
Metodist 

 Respectarea cerinţelor de prelucrare/spălare a lenjeriei de pat, prosoapelor, echipamentului de 

deservire. 

permanent Director 

Asistent medical 
Metodist 

 


