
Rezumatul măsurilor de gestionare a cazurilor pozitive 

Consiliul de Miniștri cu Decretul-lege nr.5 din 4 februarie 2022, a aprobat „Măsuri urgente în 

domeniu certificărilor verzi COVID-19 și pentru desfășurarea activităților în sistemul de învățământ, 

educație și formare” și a introdus noi norme privind carantina școlilor. 

Mai jos este un rezumat al noilor măsuri: 

După cum se precizează în comunicatul de presă al Consiliului de Miniștri, în ceea ce privește 

carantina școlară, se face o diferențiere între învățământul preșcolar, învățământul primar, 

învățământul secundar inferior (gimnazial) și învățământul secundar superior. 

Se stabilește că: 

• în grădinițe – servicii de educație timpurie pentru copii 

În cazul în care se constată 

Până la 4 cazuri de elevi COVID-19 pozitivi Peste 5 cazuri de elevi COVID-19 pozitivi în 
aceeași clasă 

 

• activitățile continuă în prezență 
 
 

• Profesorii și educatorii vor folosi 
măștile FFP2 în cele zece zile după ce 
clasa a luat cunoștință de ultimul caz 
pozitiv confirmat de Covid-19. 
 

• Dacă apar simptome, este 
obligatoriu ca elevii să facă un test 
antigen rapid în farmacie sau la 
domiciliu, sau un test molecular. 
 

• Dacă simptomele COVID-19 încă mai 
persist, testul trebuie repetat din a 
cincea zi de la ultimul contact cu o 
persoană care a fost testată pozitiv 
pentru Covid-19, confirmată, cu care 
s-a intrat în contact. 

 

• Activitățile didactice în prezență vor fi 
suspendate pentru o perioadă de 5 zile. 
 

• Profesorii și educatorii vor folosi măștile 
FFP2 în cele zece zile după ce clasa a 
luat cunoștință de ultimul caz pozitiv 
confirmat de Covid -19. 

 

• Dacă apar simptome, este obligatoriu ca 
elevii să facă un test antigen rapid în 
farmacie sau la domiciliu, sau un test 
molecular. 
 

• Dacă simptomele COVID-19 încă mai 
persist, testul trebuie repetat din a 
cincea zi de la ultimul contact cu o 
persoană care a fost testată pozitiv 
pentru Covid-19 confirmată cu care a 
fost în contact. 

 

 

 



• În școlile primare 

În cazul în care se constată 

Până la 4 cazuri de elevi COVID-19 pozitivi în 
aceeași clasă 

Peste 5 cazuri de elevi COVID-19 pozitivi în aceeași 
clasă 

 

• Cadrele didactice și elevii cu vârsta 
peste 6 ani continuă să urmeze 
activități de predare în prezență cu 
utilizarea măștilor FFP2 și până în a 
zecea zi de la cunoașterea ultimului 
caz pozitiv confirmat la COVID-19. 

 

• Este obligatorie efectuarea unui test 
rapid sau antigen molecular la prima 
apariție a simptomelor și, dacă este 
încă simptomatic, testul trebuie 
repetat în a cincea zi de la data 
ultimului contact cu o persoană 
testată pozitivă cu Covid-19. 

 

• Pentru cei care au finalizat ciclul de 
vaccinare timp de mai puțin de 120 de zile, 
care s-au tratat  timp de mai puțin de 120 
de zile sau care au efectuat doza de rapel 
(Booster) a vaccinului, timp de zece zile 
activitatea didactică continuă în prezență 
cu utilizarea măștilor FFP2 de către cadrele 
didactice și elevii de peste 6 ani; 

 

• Pentru toți ceilalți elevi, activitățile 
didactice continuă în predare digitală 
integrată timp de 5 zile. 

 
Pentru a rămâne în clasă, pur și simplu arătați Green Pass/certificarea verde, care va fi verificată 
printr-o aplicație mobilă. 
 

 

• în școlile secundare inferioare și superioare 

În cazul în care se constată 

un caz de pozitivitate printre elevii aceleiași 
clase 

 două sau mai multe cazuri de pozitivitate între 
elevii aceleiași clase 

 

• Activitatea didactică continuă pentru 
toți în prezență cu utilizarea măștii de 
tip FFP2 de către elevi și profesori. 

 

• Cei vaccinați și cei vindecați timp de 
mai puțin de 120 de zile sau vaccinați 
cu două doze, cei vaccinați care au 
efectuat doza de rapel (Booster) și cei 
scutiți de vaccinare continuă activitatea 
didactică în prezență folosind măști de 
tip FFP2 timp de zece zile; pentru toți 
ceilalți elevi, activitățile didactice 
continuă în predare digitală integrată 
timp de 5 zile. 

 
Pentru a rămâne în clasă, pur și simplu arătați Green Pass/certificarea verde, care va fi verificată 
printr-o aplicație mobilă. 
 



Regimul de sănătate  

Cu cinci sau mai multe cazuri de pozitivitate în serviciile de educație timpurie, în grădinițe și școli 

primare și cu două sau mai multe cazuri de pozitivitate în școlile secundare inferioare și superioare, 

regimul de automonitorizare a sănătății se aplică copiilor și elevilor. 

Automonitorizarea (sau autodiagnosticarea) nu obligă o persoană care a avut contact strâns cu o 

persoană testată pozitiv să stea acasă așteptând să verifice dacă a contractat sau nu virusul, dar are 

posibilitatea de a ieși și de a trăi "în mod normal", respectând unele măsuri de precauție: 

• În cele cinci zile de la contactul strâns cu un pozitiv, persoana (care a fost vaccinată sau 

s-a vindecat de mai puțin de 120 de zile, sau care a primit deja a treia doză) poate ieși 

fără a fi nevoită să respecte vreo carantină, dar trebuie să facă o autodiagnosticare a 

stării sale de sănătate; 

• Un test rapid sau molecular de antigen pentru detectarea antigenului SARS-CoV- 2 este 

necesar pentru prima apariție a simptomelor (inclusiv răceli) și, dacă este încă 

simptomatic, în a cincea zi de la data ultimului contact strâns cu subiecții confirmați 

pozitiv cu Covid 19. 

Testele pot fi efectuate și în centre private autorizate, dar operatorul care efectuează analizele și 

diagnosticul trebuie să trimită raportul negativ la ASL local, pentru a permite încheierea 

automonitorizării. 

Automonitorizarea este valabilă pentru cei vaccinați și vindecați timp de mai puțin de 120 de zile 

sau pentru persoanele care au finalizat cursul de vaccinare primară (prima și a doua doză), vaccinate 

cu doza de rapel (Booster), în caz contrar se aplică regimul de carantină preventivă de cinci zile, care 

se încheie cu un tampon negativ. În următoarele cinci zile după ieșirea din carantină, elevii cu vârsta 

de 6 ani și peste vor purta masca FFP2. 

 

CIRCULAREA STRĂINILOR ÎN ITALIA 

Tuturor persoanelor care provin dintr-o țară străină și sunt în posesia unui certificat de vindecare 

sau sunt vaccinate cu vaccin autorizat (Pfizer, Astra Zeneca Janhnsen, Moderna) sau recunoscut ca 

echivalent în Italia (Covishield [Serum Institute of India], produs sub licență de la AstraZeneca, R-

CoVI [R-Pharm], produs licențiat al Astra Zeneca, vaccin-recombinant Covid-19 [Fiocruz], produs sub 

licență de la Astra Zeneca), dacă au trecut mai mult de șase luni de la finalizarea ciclului de vaccinare 

sau după recuperare, accesul la servicii și activități este permis cu Green Pass Rafforzato și după ce 

s-a efectuat un test antigen rapid (validitate de 48 de ore) sau molecular (validitate de 72 de ore). 

Acest lucru este valabil și pentru cei care s-au vaccinat cu vaccinuri neautorizate sau nerecunoscute 

ca echivalente în Italia, întotdeauna după ce au făcut un tampon. 

 


