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Nr. 3496/26.11.2021 

Aprobat în CA/26.11.2021 

 

PROCEDURA DE LUCRU  
privind administrarea testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de 

salivă utilizate în unitatea de învățământ  
 

 

Baza legală: 

1. Ordin-ul comun ME/MS nr. 5608/2506/19.11.2021 privind completarea Ordinului 

ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ 

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2; 

2. Instrucțiune nr. 2.503 din 19 noiembrie 2021 privind aprobarea Procedurii de administrare 

a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate 

în unitățile de învățământ; 

3. Adresa Direcției de Sănătate Publică Prahova nr. 35292/25.11.2021. 

 

- (Extras)VI. Protocoale/ Ordin-ul comun ME/MS nr.  5.338/2.015/2021, pct.4- Protocol 

de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19 se aplică în cazul în care elevii 

prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, 

dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în: 

 

a) anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a personalului cabinetului 

medical școlar; 

b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi 

supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de 

protecție individuală vor fi respectate cu strictețe; 

c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie 

curățat și dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o 

altă persoană; 

d) nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de familie 

sau unități sanitare decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela 

serviciul de urgență 112; 

e) persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de 

minimum 20 de secunde; 

f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se face 

cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane; 

 

- (Extras) Pct 2./ Ordin-ul comun ME/MS nr. 5608/2506/19.11.2021   
După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6

1
, cu următorul cuprins:  

„Art. 6
1
. — (1) În situația în care în urma testării cu test rapid antigen noninvaziv efectuat din 

proba de salivă, conform Instrucțiunii Ministerului Sănătății nr. CAZ/4.216/19.11.2021, rezultatul 

este pozitiv, se aplică dispozițiile protocolului privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la 

testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, prevăzut la pct. VI din anexa la 

prezentul ordin. (2) Preșcolarul/Elevul cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv 

efectuat din proba de salivă, conform alin. (1), continuă activitatea didactică în regim online și 
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poate relua cursurile cu prezență fizică după prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test 

antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore. 

(3) Preșcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau 

RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la data 

rezultatului pozitiv obținut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă. 

 

-  În conformitate cu prevederile de la ART.I, pct 2., art. 6
1
, alin (4)/ Ordin-ul comun 

ME/MS nr. 5608/2506/19.11.2021:   

Consiliul de administrație al unității de învățământ, întrunit în data de 26.11.2021, a hotărât ca 

testarea elevilor cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă să se efectueze 

la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal. 

 

Responsabili: prof. Mireanu Silviu Alexandru, prof. pt. inv. primar și prof. diriginti 

părinții/reprezentanții legali ai elevilor 

Termen: permanent. 

 

- În conformitate cu prevederile de la ART.I, pct 2., art. 6
1
, alin (5)/ Ordin-ul comun 

ME/MS nr. 5608/2506/19.11.2021:   

 Consiliul de administrație al unității de învățământ, întrunit în data de 26.11.2021, a hotărât 

centralizarea pe clase a acordului părintelui/ reprezentantului legal al elevului minor*, acord 

exprimat conform formularului** elaborat de Ministerul Sănătății, pentru efectuarea testării 

elevilor în cadrul unității școlare (la domiciliul elevului). 

* în cazul elevilor ai căror părinți/reprezentanți legali nu își manifestă opțiunea de testare a 

minorului prin completarea formularului tip, nu se vor distribui teste antigen rapid non-invazive. 

    Formularul privind acordul testării elevului completat de către părintele/ reprezentantul legal 

al minorului, va fi înmânat de către elevul în cauză prof. pt. inv. primar/prof. diriginte, joi-

2.12.2021, la prima oră de curs. 

   Joi-2.12.2021, în intervalul 8.00-9.30, părinții/reprezentanți legali pot completa și fizic 

formularul privind acordul testării elevului, care se va prelua de la agentul de securitate/ intrarea 

în unitatea școlară (dacă nu există posibilitatea de listare, completare si transmitere prin elev la 

școală a formularului). Agentul de securitate al unității scolare va colecta formularele pe clase.  

  Joi-2.12.2021, în intervalul 9.30-10.00, prof. pt. inv. primar și prof. diriginti vor centraliza la 

nivelul colectivelor de elevi, situația acordurilor parentale privind testarea elevilor cu test antigen 

rapid noninvaziv (la domiciliu) și vor preda situația la nivelul clasei, responsabilului desemnat 

conform art. 11/ Ordin-ul comun ME/MS nr.  5.338/2.015/2021. 

 Joi-2.12.2021, în intervalul 10.00-12.00, se vor distribui pe clase, prin prof. pt. inv. primar și 

prof. diriginti testele antigen rapide noninvazive, sub semnatura, conform centralizatoarelor 

privind acordul parental. Testele vor fi distribuite elevilor în punguțe de plastic cu fermoar tip  

ZIP, etichetate, individual, ambalate cu respectarea normelor de igienă. Se vor distribui două 

teste, care se vor utiliza luni și joi în săptămâna 6-10.12.2021, urmând ca în fiecare zi de vineri 

să se distribuie noi teste pentru săptămâna viitoare de curs, după aceeași procedură.  

 

Responsabili: prof. Mireanu Silviu Alexandru, prof. pt. inv. primar și prof. diriginti 

părinții/reprezentanții legali ai elevilor 

Termen: 02.12.2021/ori de cîte ori este cazul. 

 

Termen pentru realizarea testării la domiciliu și transmiterea rezultatului pozitiv în cazul elevilor: 

luni și joi/săptămânal. 

 

- În conformitate cu prevederile de la ART.I, pct 2., art. 6
1
, alin (6)/ Ordin-ul comun 

ME/MS nr. 5608/2506/19.11.2021:   
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 Consiliul de administrație al unității de învățământ, întrunit în data de 26.11.2021, a hotărât 

centralizarea rezultatelor pozitive ale testării cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din 

proba de salivă la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal de către 

responsabilul prof. Mireanu Silviu Alexandru, subordonat  responsabilului desemnat conform 

art. 11/ Ordin-ul comun ME/MS nr.  5.338/2.015/2021. 

 Rezultatul pozitiv al testării*** se comunică de îndată, în scris (la agentul de sercuritate/prof. pt. 

inv. primar/prof. diriginte) sau electronic (e-mail scoalacentralaph@gmail.com), unității de 

învățământ, respectiv persoanei responsabile- prof. Mireanu Silviu Alexandru, conform anexei 2. 

 

Persoana responsabilă de centralizarea rezultatelor pozitive ale testării în cadrul unității școlare 

(la domiciliu)- prof. Mireanu Silviu Alexandru, completează anexa 3**** a prezentei proceduri, 

în conformitate cu Modelul de anunțare la DSP a unui test pozitiv efectuat la domiciliu/Adresa 

Direcției de Sănătate Publică Prahova nr. 35292/25.11.2021. 

 

Responsabili: prof. Mireanu Silviu Alexandru, părinții/reprezentanții legali ai elevilor 

Termen: permanent. 

 

- În conformitate cu prevederile de la ART.I, pct VI, lit e-f/ Ordin-ul comun ME/MS nr. 

5608/2506/19.11.2021:   

e) unitatea de învățământ raportează DSP/DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid 

antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurării testării lor prin test 

certificat antigen rapid sau RT-PCR;  

f) unitatea de învățământ păstrează evidența preșcolarilor/ elevilor testați pozitiv la testul rapid 

antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.” 

 

Responsabil: prof. Mireanu Silviu Alexandru 

Termen: permanent. 

 

Metodologie de lucru la nivelul unităților de învățământ, aprobată prin INSTRUCȚIUNEA nr. 

2.503 din 19 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1105 din 19 noiembrie 

2021. 

În scopul identificării rapide a eventualelor cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se 

efectuează testarea periodică, utilizând teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de 

salivă. 

1. Măsuri generale 

Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se realizează după cum 

urmează: 

a) în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs; 

b) testarea se va efectua în sala de clasă/grupă sau în alte spații, sub îndrumarea cadrului medical 

sau a persoanelor responsabile desemnate din cadrul unității de învățământ, sau la domiciliu, sub 

îndrumarea părinților/reprezentanților legali; 

 

2. Recomandări generale de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă: 

1. se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandărilor 

producătorului; 

2. se păstrează testele între +2 - +30°C; 

3. se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de aluminiu; 

4. se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare; 

5. se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului, în 

funcție de prevederile producătorului; 

6. se asigură permanent dezinfecția corectă a mâinilor și suprafețelor. 
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3. Pentru testarea propriu-zisă: 

1. se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și se va folosi cât de curând 

posibil; 

2. se așază dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată; 

3. se scoate un tub de extracție și o sticluță de soluție. Se scoate capacul și se adaugă soluția în 

tubul de extracție; 

4. se scuipă saliva în recipientul pentru colectarea salivei; 

5. se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se transferă în tubul de extracție; 

6. se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca deșeu 

medical; 

7. se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde 

pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția; 

8. se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de testare (caseta); 

9. se citește rezultatul după 10-15 minute; 

10. se interpretează rezultatul conform instrucțiunilor de utilizare: 

– pozitiv: apar două linii. O linie colorată apare în zona-martor (C) și o altă linie colorată apare la 

zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare; 

– negativ: o linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T); 

– neconcludent: linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient sau tehnicile 

incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile ale rezultatelor 

nule. Se revizuiește procedura și se repetă testul utilizând o nouă casetă de testare. 

 

 
Anexe: 

** anexa1: formularul de exprimare a consimțământului (acordul părintelui/ reprezentantului 

legal al elevului minor privind testarea antigen rapidă a elevului) elaborat de Ministerul 

Sănătății. 

*** anexa2: formularul de transmitere a rezultatului pozitiv în cazul testării elevului de către 

părinte/ reprezentantul legal la domiciliu. 

**** anexa3: formularul de transmitere de către responsabilul unității școlare către DSPPH a 

rezultatului pozitiv în cazul testării elevului de către părinte/ reprezentantul legal la domiciliu. 
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** anexa1: formularul de exprimare a consimțământului (acordul părintelui/ reprezentantului 

legal al elevului minor privind testarea antigen rapidă a elevului) elaborat de Ministerul 

Sănătății. (anexa 2/ INSTRUCȚIUNEA nr. 2.503 din 19 noiembrie 2021) 
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*** anexa2: formularul de transmitere a rezultatului pozitiv în cazul testării elevului de către 

părinte/ reprezentantul legal la domiciliu. 

 

Formularul de transmitere a rezultatului pozitiv în cazul testării elevului 

de către părinte/ reprezentantul legal la domiciliu. 

 
-se transmite fizic la școală sau electronic, prin e-mail scoalacentralaph@gmail.com  

 

 

Numele și prenumele elevului:…………….. 

CNP: …………….. 

Clasa de proveniență: …………….. 

Învătător/diriginte: …………….. 

Simptome: …………….. 

Domiciliul elevului: …………….. 

Telefon de contact al elevului/părintelui: …………….. 

Acordul părintelui pentru test rapid/RT-PCR din secrețiile nazo-faringiene: 

 DA 

 NU 

 

Data(data pozitivării testului antigen rapid noninvaziv): ………. 
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**** anexa3: formularul de transmitere de către responsabilul unității școlare către DSPPH a 

rezultatului pozitiv în cazul testării elevului de către părinte/ reprezentantul legal la domiciliu. 

 

 

Formularul de transmitere de către responsabilul unității școlare către DSPPH a 

rezultatului pozitiv în cazul testării elevului de către părinte/ reprezentantul legal la 

domiciliu. 

 

-se transmite electronic, prin e-mail, la adresele indicate de DSPPH 
 

Numele și prenumele elevului:…………….. 

CNP: …………….. 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Centrală Municipiul Câmpina  

Clasa de proveniență: …………….. 

Învătător/diriginte: …………….. 

Simptome: …………….. 

Domiciliul elevului: …………….. 

Telefon de contact al elevului/părintelui: …………….. 

Acordul părintelui pentru test rapid/RT-PCR din secrețiile nazo-faringiene: 

 DA 

 NU 

Responsabil testare rapidă în unitatea de învățământ: prof. Mireanu Silviu Alexandru 

Data(data pozitivării testului antigen rapid noninvaziv): ………. 

 

 

 

Director,                                                                           Coordonator CEAC,                                                                    

                Prof. Florentina Dumitrașcu                                                 Prof. Vasile Elena        
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