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Dr. Dănuț Crăciun, di-
rector executiv al Direcției 
de Sănătate Publică 
(DSP) Ilfov, a făcut re-
ferire la adresa transmi-
să Inspectoratului Școlar 
Județean (IȘJ) Ilfov pri-
vind măsurile ce trebuie 
luate în vederea limitării 
cazurilor de îmbolnăvire. 
Pentru că, la momentul 
în care a avut loc Colegiul 
Prefectural (31 ianuarie 
2019) elevii erau încă la 
școală, acestea vizau tri-
ajul epidemiologic zilnic 
în toate colectivitățile de 
copii și asigurarea nor-
melor de igienă perso-

nală atât pentru cadre-
le didactice, cât și pentru 
elevi sau preșcolari. Apoi, 
de raportarea zilnică la 
DSP Ilfov a cazurilor de 
îmbolnăvire sau a foca-
relor înregistrate în școli 
sau grădinițe, în vederea 
stabilirii măsurilor ce se 
impun în situația epide-
miologică respectivă.

Potrivit DSP Ilfov, pâ-
nă la data Colegiului Pre-
fectural, în județ erau ra-
portate și confirmate 21 
de cazuri de gripă și, pen-
tru că trei dintre aces-
tea au apărut în aceeași 
clasă, la Școala genera-

lă nr. 1 Brănești, s-a re-
comandat suspendare 
activității școlare în unita-
tea școlară.

De altfel, la finalul 
ședinței Colegiului Pre-
fectural, subprefectul ju-
de țului, Laurenția Geor-
geta Tortora, a convocat 
Comitetul Județean pen-
tru Situații de Urgență 
(CJSU) Ilfov, organism în 
cadrul căruia s-a adop-
tat hotărârea potrivit că-
reia ”la nivelul unităților 
de învățământ preuni-
versitar din Ilfov se pot 
lua măsuri de suspenda-
re temporară a procesu-
lui de învățământ pen-
tru o perioadă stabilită de 
Direcția de Sănătate Pu-
blică (DSP) a județului, 
dar nu mai mult de 5 
(cinci) zile lucrătoare, în 
următoarele cazuri:

 focare de infecții 
respiratorii acute/gripă 
cu minimum 3 cazuri/cla-
să;

 rata de absen-

teism de peste 20% 
din efectivul unității de 
învățământ, datorată in-
fec țiilor respiratorii acu-
te/gripă, timp de 3 (trei) 
zile consecutive”. Și, pen-
tru cazul particular de la 
școala din Brănești, s-a 
decis suspendarea timp 
de două zile (31.01 și 
01.02.2019) a cursurilor.

Aviz epidemiologic 
la revenirea din 
vacanță

Ca măsuri de preve-
nire a îmbolnăvirilor în 
cazul infecțiilor respira-
torii și în cazul gripei în 
unitățile de învățământ 
preșcolar - valabile, evi-
dent, și după ce copi-
ii se întorc la școală din 
vacanța semestrială - s-a 
stabilit realizarea, în con-
tinuare, a triajului epide-
miologic zilnic, de către 
cadre medicale acolo un-
de există (în Ilfov, doar 
14 localități au cabinet 
medical școlar, unde acti-
vitatea este asigurată de 
o asistentă medicală!), 
sau de către cadre didac-
tice; asigurarea normelor 
de igienă personală atât 
pentru personalul didac-
tic, cât și pentru elevi și 
preșcolari; efectuarea de 
dezinfecții prin firme au-
torizate, în toate unitățile 
de învățământ, în perioa-

da vacanței; prezentarea 
avizului epidemiologic la 
revenirea în colectivitate.

Autoritățile publi-
ce locale vor fi informa-
te cu privire la situația 
cazurilor de infecții res-
piratorii/gripă la nivelul 
județului în vederea acor-
dării sprijinului, pe partea 
de dezinfecție și/sau asi-
gurarea de material igie-
nico-sanitar, unităților de 
învățământ de pe raza 
localității.

”Răspândirea gripei 
în unitățile școlare va fi 
mult mai bine gestiona-
tă dacă între cadrele di-
dactice și părinți există o 
comunicare onestă și fie-
care își înțelege și exer-
cită rolul. Școala trebu-
ie să asigure un triaj co-
respunzător și să semna-
leze către părinți apariția 
cazurilor suspecte de gri-
pă. În cazul în care aces-
tea se confirmă este ne-
cesară informarea tuturor 
părinților ai căror copii 
au fost expuși contactu-
lui cu bolnavul. (...) Este 
necesar ca părinții să fie 
conștienți că un copil bol-
nav trebuie ținut acasă! 
Primul motiv este acela 
de a nu-i îmbolnăvi și pe 
colegii săi și, apoi, un co-
pil cu gripă este expus ris-
cului de suprainfecție, ca-
re îi poate complica și mai 
mult starea de sănătate. 

Un copil care nu se simte 
bine la școală este puțin 
probabil să fie apt să asi-
mileze cunoștințe noi și 
să participe cu adevărat 
la ore”, a explicat dr. Cră-
ciun. Acesta a recoman-
dat ca, pentru unitățile 
de învățământ unde nu 
există asigurată asistență 
medicală, consiliile loca-
le să încheie contracte cu 
medicii de familie, pentru 
ca și acestea să benefici-
eze de servicii medicale 
autorizate! În legătură cu 
acest subiect, inspectorul 
școlar general al județului 
Ilfov, Florentina Costea, a 
vorbit despre un set mi-
nim de recomandări din 
partea DSP sau o instuire 
sumară a cadelor didac-
tice în legătură cu simp-
tomele ce trebuie urmări-
te în triaj - pentru varian-
ta în care acesta este fă-
cut (cel mai probabil și în 
continuare) de către pro-
fesori.

Conducerea IȘJ Ilfov 
a făcut, de asemenea, 
recomandarea, către di-
rectorii unităților școlare 
din județ, de a evita or-
ganizarea etapei loca-
le a competițiilor școlare 
în perioada 1-10 februa-
rie a.c., ”ca urmare a 
creșterii numărului cazu-
rilor de gripă și a declară-
rii stării de epidemie la ni-
vel național”.

actualitate

Autoritățile locale, 
sfătuite să ajute 
școlile și grădinițele 
pentru dezinfecție
 Gripa nu dispare când (re)începe 

școala!
Prima ședință a Colegiului Prefectural 
din acest an a avut pe Ordinea de zi 
și informarea privind situația cazurilor 
de îmbolnăviri cu gripă în unitățile de 
învățământ preuniversitar din județ.
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