ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Structura
GRĂDINIȚA
CU
PROGRAM
NORMAL
FĂUREI SAT
SALA DE
GRUPĂ
COMBINAT
ĂSala 1
1x/zi curățenie
1x/zi
dezinfecție

Intervalul orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
Materiale utilizate
curățenie în
Tehnica aplicată per operațiune
per operațiune
ordinea efectuării

1. Măturarea
pardoselii

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Mătură și făraș

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

2. Evacuarea
deșeurilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi
un sac de gunoi nou.

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
șterge un pupitru (exterior
Halat, mască
3. Ștergere
și interior). Se repetă
și mănuși
pupitre
operațiunea pentru fiecare
pentru
(exterior și
pupitru. Se efectuează
personal 1
interior) și alte
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
suprafețe
catedră, întrupătoare de
șters suprafețe
lumină, pervaz și mânere
ferestre, cuier, mânere ușă
de intrare în clasă.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Operațiuni de
Materiale utilizate
dezinfecție în
per operațiune
ordinea efectuării

Tehnica aplicată per operațiune

Personalul care
efectuează
operațiunile

BOCU
DANIELA

BOCU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe și
se dezinfectează prin ștergere
Halat, mască și
un pupitru (exterior și
mănuși pentru
4. Dezinfecție
interior). Se repetă
personal, 1
pupitre
operațiunea pentru fiecare
BOCU
lavetă
DANIELA
(exterior și
pupitru. Se efectuează
suprafețe
interior) și
operațiunea și pentru catedră,
soluție
alte suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare în clasă. Se
dezinfectează ușile și
geamurile.

Se pune apă caldă în găleată
și detergent pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul,
6. Dezinfecție
se șterge pardoseala pe
pardoseli
toată suprafața acesteia
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
BOCU
udă și se stoarce mopul, se
DANIELA
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.
BOCU

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini. DANIELA
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei.

BOCU
DANIELA

Personalul care
supraveghează și
verifică

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA
MOROIANU
OANA SILVIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
curățenie în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Operațiuni de
dezinfecție în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Se mătură sistematic
Halat, mască și
pardoseala pe toată suprafața sa
1. Măturarea mănuși pentru
și gunoiul se adună în făraș,
pardoselii
personal
care se deversează în coșul de
Mătură și făraș
gunoi.

Structura
GRĂDINIȚA
CU
PROGRAM
NORMAL
FĂUREI SAT
Grup sanitar
1x/zi curățenie
1x/zi
dezinfecție

Halat, mască și
2. Evacuarea mănuși pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

BOCU
DANIELA

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul de
colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

3. Ștergere
obiecte
sanitare
și alte
suprafețe

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
Halat, mască și șterge un birou obiect sanitar.
mănuși pentru Se repetă operațiunea pentru
personal 1
fiecare. Se efectuează
lavetă, soluție operațiunea și pentru
șters suprafețe întrupătoare de lumină, pervaz
și mânere ferestre, cuier,
mânere ușă de intrare.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Personalul
care
efectuează
operațiunile

BOCU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție pentru
dezinfecție suprafețe și se
Halat, mască și
dezinfectează prin ștergere un
4.
mănuși pentru
obiect sanitar. Se repetă
Dezinfecție personal, 1
BOCU
operațiunea pentru fiecare. Se
DANIELA
obiecte
lavetă suprafețe
efectuează operațiunea și pentru
sanitare și
soluție
întrerupătoare de lumină,
alte suprafețe dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare. Se dezinfectează ușa și
geamurile.

Se pune apă caldă în găleată și
detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
6.
mopul, se șterge pardoseala pe Dezinfecție
toată suprafața acesteia spălând pardoseli
și storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la finalul
zilei

BOCU
DANIELA

BOCU
DANIELA
BOCU
DANIELA

Personalul care
supraveghează și
verifică

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA
MOROIANU
OANA SILVIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
curățenie în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
Tehnica aplicată per operațiune
per operațiune

Operațiuni de
Materiale utilizate
dezinfecție în
per operațiune
ordinea efectuării

Tehnica aplicată per operațiune

Se mătură sistematic
Halat, mască și
pardoseala pe toată suprafața
1. Măturarea mănuși pentru
sa și gunoiul se adună în făraș,
pardoselii
personal
care se deversează în coșul de
Mătură și făraș
gunoi.

Structura
GRĂDINIȚA
CU
PROGRAM
NORMAL
FĂUREI SAT
Cancelarie
După fiecare
folosire

Halat, mască și
2. Evacuarea mănuși pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

BOCU
DANIELA

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul de
colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
3. Ștergere
Halat, mască și șterge un birou (exterior și
birouri
mănuși pentru interior). Se repetă operațiunea
(exterior și
personal 1
pentru fiecare birou. Se
interior) și
lavetă, soluție efectuează operațiunea și
alte suprafețe șters suprafețe pentru întrupătoare de lumină,
pervaz și mânere ferestre,
cuier, mânere ușă de intrare.

Personalul
care
efectuează
operațiunile

BOCU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție pentru
dezinfecție suprafețe și se
Halat, mască și
dezinfectează prin ștergere un
4. Dezinfecție mănuși pentru
birou (exterior și interior). Se
birouri
personal, 1
repetă operațiunea pentru fiecare BOCU
DANIELA
(exterior și
lavetă suprafețe
birou. Se efectuează operațiunea
interior) și
soluție
și pentru întrerupătoare de
alte suprafețe dezinfecție
lumină, pervaze și mânere ușă
suprafețe
de intrare. Se dezinfectează ușa
și geamurile.

Se pune apă caldă în găleată și
detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
mopul, se șterge pardoseala pe 6. Dezinfecție
toată suprafața acesteia
pardoseli
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă apa,
se spală găleata și se spală
mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la finalul
zilei

BOCU
DANIELA

BOCU
DANIELA
BOCU
DANIELA

Personalul care
supraveghează și
verifică

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA
MOROIANU
OANA SILVIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Structura
GRĂDINIȚA
CU
PROGRAM
NORMAL
FĂUREI SAT
Coridor
=HOL
1x/zi curățenie
1x/zi
dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
curățenie în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Halat, mască și
1. Măturarea mănuși pentru
pardoselii
personal
Mătură și făraș

Se mătură sistematic pardoseala
pe toată suprafața sa și gunoiul
se adună în făraș, care se
deversează în coșul de gunoi.

Halat, mască și
2. Evacuarea mănuși pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul de
colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

Operațiuni de
dezinfecție în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Personalul
care
efectuează
operațiunile
BOCU
DANIELA

BOCU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție pentru
dezinfecție suprafețe și se
Halat, mască și
dezinfectează prin ștergere un
mănuși pentru
4.
perete. Se repetă operațiunea
personal, 1
BOCU
Dezinfecție
pentru fiecare. Se efectuează
DANIELA
lavetă suprafețe
pereți și alte
operațiunea și pentru
soluție
suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere uși de intrare
suprafețe
în clase. Se dezinfectează ușile
și geamurile.

3. Ștergere
pereți și alte
suprafețe

Se pune pe lavetă soluție pentru
șters suprafețe și se șterge un
Halat, mască și
perete. Se repetă operațiunea
mănuși pentru
pentru fiecare. Se efectuează
personal 1
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
întrupătoare de lumină, pervaz
șters suprafețe
și mânere ferestre, mânere uși
de intrare în săli.

5. Spălarea
pardoselilor

Se pune apă caldă în găleată și
Halat, mască și detergent pentru pardoseli
mănuși pentru conform instrucțiunilor de
personal
utilizare, se udă și se stoarce
6.
Găleată, mop mopul, se șterge pardoseala pe Dezinfecție
Apă caldă
toată suprafața acesteia spălând pardoseli
Detergent
și storcând frecvent mopul. La
spălat pardoseli final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la finalul
zilei

BOCU
DANIELA

BOCU
DANIELA
BOCU
DANIELA

Personalul care
supraveghează și
verifică

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA

MOROIANU
OANA SILVIA
MOROIANU
OANA SILVIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Structura
GRĂDINIȚA
CU
PROGRAM
NORMAL
SURDILA
GRECI
SALA DE
GRUPĂ
COMBINAT
ĂSala 1
1x/zi curățenie
1x/zi
dezinfecție

Intervalul orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
Materiale utilizate
curățenie în
Tehnica aplicată per operațiune
per operațiune
ordinea efectuării

Operațiuni de
Materiale utilizate
dezinfecție în
per operațiune
ordinea efectuării

Tehnica aplicată per operațiune

Personalul care
efectuează
operațiunile

Personalul care
supraveghează și
verifică

1. Măturarea
pardoselii

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Mătură și făraș

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

2. Evacuarea
deșeurilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi
un sac de gunoi nou.

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe și
se dezinfectează prin ștergere
Halat, mască și
un pupitru (exterior și
mănuși pentru
4. Dezinfecție
interior). Se repetă
personal, 1
pupitre
operațiunea pentru fiecare
lavetă
MODORAN
(exterior și
pupitru. Se efectuează
NICOLETA
suprafețe
interior) și
operațiunea și pentru catedră,
soluție
alte suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare în clasă. Se
dezinfectează ușile și
geamurile.

CHIRIȚĂ
LILIANA

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
șterge un pupitru (exterior
Halat, mască
3. Ștergere
și interior). Se repetă
și mănuși
pupitre
operațiunea pentru fiecare
pentru
(exterior și
pupitru. Se efectuează
personal 1
interior) și alte
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
suprafețe
catedră, întrupătoare de
șters suprafețe
lumină, pervaz și mânere
ferestre, cuier, mânere ușă
de intrare în clasă.

Se pune apă caldă în găleată
și detergent pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul,
6. Dezinfecție
se șterge pardoseala pe
pardoseli
toată suprafața acesteia
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
MODORAN
NICOLETA
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

CHIRIȚĂ
LILIANA

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini. NICOLETA

MODORAN

CHIRIȚĂ
LILIANA

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
curățenie în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Operațiuni de
dezinfecție în
ordinea
efectuării

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul care
supraveghează și
verifică

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

Se pune pe lavetă soluție pentru
dezinfecție suprafețe și se
Halat, mască și
dezinfectează prin ștergere un
4.
mănuși pentru
obiect sanitar. Se repetă
Dezinfecție personal, 1
operațiunea pentru fiecare. Se
MODORAN
obiecte
lavetă suprafețe
efectuează operațiunea și pentru NICOLETA
sanitare și
soluție
întrerupătoare de lumină,
alte suprafețe dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare. Se dezinfectează ușa și
geamurile.

CHIRIȚĂ
LILIANA

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Se mătură sistematic
Halat, mască și
pardoseala pe toată suprafața
1. Măturarea mănuși pentru
sa și gunoiul se adună în făraș,
pardoselii
personal
care se deversează în coșul de
Mătură și făraș
gunoi.

Structura
GRĂDINIȚA
CU
PROGRAM
NORMAL
SURDILA
GRECI
Grup sanitar
1x/zi curățenie
1x/zi
dezinfecție

Halat, mască și
2. Evacuarea mănuși pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul de
colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

3. Ștergere
obiecte
sanitare
și alte
suprafețe

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
Halat, mască și șterge un birou obiect sanitar.
mănuși pentru Se repetă operațiunea pentru
personal 1
fiecare. Se efectuează
lavetă, soluție operațiunea și pentru
șters suprafețe întrupătoare de lumină, pervaz
și mânere ferestre, cuier,
mânere ușă de intrare.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
6.
mopul, se șterge pardoseala pe Dezinfecție
toată suprafața acesteia spălând pardoseli
și storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la finalul
zilei

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
curățenie în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
Tehnica aplicată per operațiune
per operațiune

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul care
supraveghează și
verifică

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

Se pune pe lavetă soluție pentru
dezinfecție suprafețe și se
Halat, mască și dezinfectează prin ștergere un
4. Dezinfecție mănuși pentru birou (exterior și interior). Se
birouri
personal, 1
repetă operațiunea pentru
MODORAN
(exterior și
lavetă suprafețe fiecare birou. Se efectuează
NICOLETA
interior) și
soluție
operațiunea și pentru
alte suprafețe dezinfecție
întrerupătoare de lumină,
suprafețe
pervaze și mânere ușă de intrare.
Se dezinfectează ușa și
geamurile.

CHIRIȚĂ
LILIANA

Operațiuni de
Materiale utilizate
dezinfecție în
per operațiune
ordinea efectuării

Tehnica aplicată per operațiune

Se mătură sistematic
Halat, mască și
pardoseala pe toată suprafața
1. Măturarea mănuși pentru
sa și gunoiul se adună în făraș,
pardoselii
personal
care se deversează în coșul de
Mătură și făraș
gunoi.

Structura
GRĂDINIȚA
CU
PROGRAM
NORMAL
SURDILA
GRECI
SALA DE
CLASĂ 2
După fiecare
folosire

Halat, mască și
2. Evacuarea mănuși pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul de
colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
3. Ștergere
Halat, mască și șterge un birou (exterior și
birouri
mănuși pentru interior). Se repetă operațiunea
(exterior și
personal 1
pentru fiecare birou. Se
interior) și
lavetă, soluție efectuează operațiunea și
alte suprafețe șters suprafețe pentru întrupătoare de lumină,
pervaz și mânere ferestre,
cuier, mânere ușă de intrare.

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
mopul, se șterge pardoseala pe 6. Dezinfecție
toată suprafața acesteia
pardoseli
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă apa,
se spală găleata și se spală
mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la finalul
zilei
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Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
curățenie în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Operațiuni de
dezinfecție în
ordinea
efectuării

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul care
supraveghează și
verifică

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

Se pune pe lavetă soluție pentru
dezinfecție suprafețe și se
Halat, mască și
dezinfectează prin ștergere un
mănuși pentru
4.
perete. Se repetă operațiunea
personal, 1
Dezinfecție
pentru fiecare. Se efectuează
MODORAN
lavetă suprafețe
NICOLETA
pereți și alte
operațiunea și pentru
soluție
suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere uși de intrare
suprafețe
în clase. Se dezinfectează ușile
și geamurile.

CHIRIȚĂ
LILIANA

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Se mătură sistematic
Halat, mască și
pardoseala pe toată suprafața sa
1. Măturarea mănuși pentru
și gunoiul se adună în făraș,
pardoselii
personal
care se deversează în coșul de
Mătură și făraș
gunoi.

Structura
GRĂDINIȚA
CU
PROGRAM
NORMAL
SURDILA
GRECI
Coridor
=HOL
1x/zi curățenie
1x/zi
dezinfecție

Halat, mască și
2. Evacuarea mănuși pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul de
colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

3. Ștergere
pereți și alte
suprafețe

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
Halat, mască și
șterge un perete. Se repetă
mănuși pentru
operațiunea pentru fiecare. Se
personal 1
efectuează operațiunea și
lavetă, soluție
pentru întrupătoare de lumină,
șters suprafețe
pervaz și mânere ferestre,
mânere uși de intrare în săli.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.

MODORAN
NICOLETA

CHIRIȚĂ
LILIANA

Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la finalul MODORAN
NICOLETA
zilei

CHIRIȚĂ
LILIANA

Se pune apă caldă în găleată și
detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
6.
mopul, se șterge pardoseala pe Dezinfecție
toată suprafața acesteia spălând pardoseli
și storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Structura
GRĂDINIȚA
CU
PROGRAM
NORMAL
HORIA
SALA DE
GRUPĂ
COMBINAT
ĂSala 1
1x/zi curățenie
1x/zi
dezinfecție

Intervalul orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
Materiale utilizate
curățenie în
Tehnica aplicată per operațiune
per operațiune
ordinea efectuării

Operațiuni de
Materiale utilizate
dezinfecție în
per operațiune
ordinea efectuării

Tehnica aplicată per operațiune

Personalul care
efectuează
operațiunile

Personalul care
supraveghează și
verifică

1. Măturarea
pardoselii

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Mătură și făraș

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

ARION RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

2. Evacuarea
deșeurilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi
un sac de gunoi nou.

ARION RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe și
se dezinfectează prin ștergere
Halat, mască și
un pupitru (exterior și
mănuși pentru
4. Dezinfecție
interior). Se repetă
personal, 1
pupitre
operațiunea pentru fiecare
lavetă
ARION RETA
(exterior și
pupitru. Se efectuează
suprafețe
interior) și
operațiunea și pentru catedră,
soluție
alte suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare în clasă. Se
dezinfectează ușile și
geamurile.

ZOTA
MĂDĂLINA

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
șterge un pupitru (exterior
Halat, mască
3. Ștergere
și interior). Se repetă
și mănuși
pupitre
operațiunea pentru fiecare
pentru
(exterior și
pupitru. Se efectuează
personal 1
interior) și alte
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
suprafețe
catedră, întrupătoare de
șters suprafețe
lumină, pervaz și mânere
ferestre, cuier, mânere ușă
de intrare în clasă.

Se pune apă caldă în găleată
și detergent pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul,
6. Dezinfecție
se șterge pardoseala pe
pardoseli
toată suprafața acesteia
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
ARION RETA
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

ZOTA
MĂDĂLINA

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini. ARION RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei

ARION RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
curățenie în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Operațiuni de
dezinfecție în
ordinea
efectuării

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul care
supraveghează și
verifică

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

Se pune pe lavetă soluție pentru
dezinfecție suprafețe și se
Halat, mască și
dezinfectează prin ștergere un
mănuși pentru
4. Dezinfecție
obiect sanitar. Se repetă
personal, 1
obiecte
operațiunea pentru fiecare. Se
ARION
lavetă suprafețe
sanitare și
efectuează operațiunea și pentru RETA
soluție
alte suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare. Se dezinfectează ușa și
geamurile.

ZOTA
MĂDĂLINA

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Se mătură sistematic
Halat, mască și
pardoseala pe toată suprafața sa
1. Măturarea mănuși pentru
și gunoiul se adună în făraș,
pardoselii
personal
care se deversează în coșul de
Mătură și făraș
gunoi.

Structura
HORIA
Grup sanitar
1x/zi curățenie
1x/zi
dezinfecție

Halat, mască și
2. Evacuarea mănuși pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul de
colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

3. Ștergere
obiecte
sanitare
și alte
suprafețe

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
Halat, mască și șterge un birou obiect sanitar.
mănuși pentru Se repetă operațiunea pentru
personal 1
fiecare. Se efectuează
lavetă, soluție operațiunea și pentru
șters suprafețe întrupătoare de lumină, pervaz
și mânere ferestre, cuier,
mânere ușă de intrare.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
6. Dezinfecție
mopul, se șterge pardoseala pe
pardoseli
toată suprafața acesteia spălând
și storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la finalul
zilei

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
curățenie în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
Tehnica aplicată per operațiune
per operațiune

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul care
supraveghează și
verifică

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

Se pune pe lavetă soluție pentru
dezinfecție suprafețe și se
Halat, mască și
dezinfectează prin ștergere un
4. Dezinfecție mănuși pentru
birou (exterior și interior). Se
birouri
personal, 1
repetă operațiunea pentru fiecare ARION
(exterior și
lavetă suprafețe
birou. Se efectuează operațiunea RETA
interior) și alte soluție
și pentru întrerupătoare de
suprafețe
dezinfecție
lumină, pervaze și mânere ușă
suprafețe
de intrare. Se dezinfectează ușa
și geamurile.

ZOTA
MĂDĂLINA

Operațiuni de
Materiale utilizate
dezinfecție în
per operațiune
ordinea efectuării

Tehnica aplicată per operațiune

Se mătură sistematic
Halat, mască și
pardoseala pe toată suprafața
1. Măturarea mănuși pentru
sa și gunoiul se adună în făraș,
pardoselii
personal
care se deversează în coșul de
Mătură și făraș
gunoi.

Structura
ȘCOALA
PRIMARĂ
HORIASALA DE
CLASĂ 2
1x/zi curățenie
1x/zi
dezinfecție

Halat, mască și
2. Evacuarea mănuși pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul de
colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
3. Ștergere
Halat, mască și șterge un birou (exterior și
birouri
mănuși pentru interior). Se repetă operațiunea
(exterior și
personal 1
pentru fiecare birou. Se
interior) și
lavetă, soluție efectuează operațiunea și
alte suprafețe șters suprafețe pentru întrupătoare de lumină,
pervaz și mânere ferestre,
cuier, mânere ușă de intrare.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
mopul, se șterge pardoseala pe 6. Dezinfecție
toată suprafața acesteia
pardoseli
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă apa,
se spală găleata și se spală
mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la finalul
zilei

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA
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Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
curățenie în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Operațiuni de
dezinfecție în
ordinea
efectuării

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul care
supraveghează și
verifică

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

Se pune pe lavetă soluție pentru
dezinfecție suprafețe și se
Halat, mască și
dezinfectează prin ștergere un
mănuși pentru
4.
perete. Se repetă operațiunea
personal, 1
Dezinfecție
pentru fiecare. Se efectuează
ARION
lavetă suprafețe
RETA
pereți și alte
operațiunea și pentru
soluție
suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere uși de intrare
suprafețe
în clase. Se dezinfectează ușile
și geamurile.

ZOTA
MĂDĂLINA

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Se mătură sistematic
Halat, mască și
pardoseala pe toată suprafața sa
1. Măturarea mănuși pentru
și gunoiul se adună în făraș,
pardoselii
personal
care se deversează în coșul de
Mătură și făraș
gunoi.

Structura
HORIA
(ȘCOALA
PRIMARĂ ȘI
GRĂDINIȚA)
Coridor
=HOL
1x/zi curățenie
1x/zi
dezinfecție

Halat, mască și
2. Evacuarea mănuși pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul de
colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

3. Ștergere
pereți și alte
suprafețe

Se pune pe lavetă soluție pentru
șters suprafețe și se șterge un
Halat, mască și
perete. Se repetă operațiunea
mănuși pentru
pentru fiecare. Se efectuează
personal 1
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
întrupătoare de lumină, pervaz
șters suprafețe
și mânere ferestre, mânere uși
de intrare în săli.

5. Spălarea
pardoselilor

Se pune apă caldă în găleată și
Halat, mască și detergent pentru pardoseli
mănuși pentru conform instrucțiunilor de
personal
utilizare, se udă și se stoarce
6.
Găleată, mop mopul, se șterge pardoseala pe Dezinfecție
Apă caldă
toată suprafața acesteia spălând pardoseli
Detergent
și storcând frecvent mopul. La
spălat pardoseli final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la finalul
zilei

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
curățenie în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
Tehnica aplicată per operațiune
per operațiune

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul care
supraveghează și
verifică

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

Se pune pe lavetă soluție pentru
dezinfecție suprafețe și se
Halat, mască și
dezinfectează prin ștergere un
4. Dezinfecție mănuși pentru
birou (exterior și interior). Se
birouri
personal, 1
repetă operațiunea pentru fiecare ARION
(exterior și
lavetă suprafețe
birou. Se efectuează operațiunea RETA
interior) și
soluție
și pentru întrerupătoare de
alte suprafețe dezinfecție
lumină, pervaze și mânere ușă
suprafețe
de intrare. Se dezinfectează ușa
și geamurile.

ZOTA
MĂDĂLINA

Operațiuni de
Materiale utilizate
dezinfecție în
per operațiune
ordinea efectuării

Tehnica aplicată per operațiune

Se mătură sistematic
Halat, mască și
pardoseala pe toată suprafața
1. Măturarea mănuși pentru
sa și gunoiul se adună în făraș,
pardoselii
personal
care se deversează în coșul de
Mătură și făraș
gunoi.

Structura
HORIA
(ȘCOALA
PRIMARĂ ȘI
GRĂDINIȚA)
Cancelarie
După fiecare
folosire

Halat, mască și
2. Evacuarea mănuși pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul de
colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
3. Ștergere
Halat, mască și șterge un birou (exterior și
birouri
mănuși pentru interior). Se repetă operațiunea
(exterior și
personal 1
pentru fiecare birou. Se
interior) și
lavetă, soluție efectuează operațiunea și
alte suprafețe șters suprafețe pentru întrupătoare de lumină,
pervaz și mânere ferestre,
cuier, mânere ușă de intrare.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
mopul, se șterge pardoseala pe 6. Dezinfecție
toată suprafața acesteia
pardoseli
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă apa,
se spală găleata și se spală
mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
șterge pardoseala pe toată
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la finalul
zilei

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ARION
RETA

ZOTA
MĂDĂLINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Intervalul
Sala și ritmul de
orar
curățenie și
curățenie/
dezinfecție
dezinfecție

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SURDILA
GRECI,
Sala CP+II
1x/zi curățenie
1x/zi dezinfecție

Operațiuni de
Materiale
curățenie în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Operațiuni de
Materiale
dezinfecție în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul
care
supraveghează
și verifică

1. Măturarea
pardoselii

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Mătură și
făraș

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

2. Evacuarea
deșeurilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi
din coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi
un sac de gunoi nou.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe și
se dezinfectează prin ștergere
Halat, mască și
un pupitru (exterior și
mănuși pentru
4. Dezinfecție
interior). Se repetă
personal, 1
pupitre
operațiunea pentru fiecare
lavetă
MODORAN
(exterior și
pupitru. Se efectuează
suprafețe
DANIELA
interior) și
operațiunea și pentru catedră,
soluție
alte suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare în clasă. Se
dezinfectează ușile și
geamurile.

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
șterge un pupitru (exterior
Halat, mască
3. Ștergere
și interior). Se repetă
și mănuși
pupitre
operațiunea pentru fiecare
pentru
(exterior și
pupitru. Se efectuează
personal 1
interior) și
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
alte suprafețe
catedră, întrupătoare de
șters suprafețe
lumină, pervaz și mânere
ferestre, cuier, mânere ușă
de intrare în clasă.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în
găleată și detergent pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul,
6. Dezinfecție
se șterge pardoseala pe
pardoseli
toată suprafața acesteia
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată
și soluție de dezinfecție
pentru pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
MODORAN
șterge pardoseala pe toată
DANIELA
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Intervalul
Sala și ritmul de
orar
curățenie și
curățenie/
dezinfecție
dezinfecție

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SURDILA
GRECI,
Sala I+III+IV
1x/zi curățenie
1x/zi dezinfecție

Operațiuni de
Materiale
curățenie în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Operațiuni de
Materiale
dezinfecție în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul
care
supraveghează
și verifică

1. Măturarea
pardoselii

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Mătură și
făraș

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

2. Evacuarea
deșeurilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi
din coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi
un sac de gunoi nou.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe și
se dezinfectează prin ștergere
Halat, mască și
un pupitru (exterior și
mănuși pentru
4. Dezinfecție
interior). Se repetă
personal, 1
pupitre
operațiunea pentru fiecare
lavetă
MODORAN
(exterior și
pupitru. Se efectuează
suprafețe
DANIELA
interior) și
operațiunea și pentru catedră,
soluție
alte suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare în clasă. Se
dezinfectează ușile și
geamurile.

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
șterge un pupitru (exterior
Halat, mască
3. Ștergere
și interior). Se repetă
și mănuși
pupitre
operațiunea pentru fiecare
pentru
(exterior și
pupitru. Se efectuează
personal 1
interior) și
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
alte suprafețe
catedră, întrupătoare de
șters suprafețe
lumină, pervaz și mânere
ferestre, cuier, mânere ușă
de intrare în clasă.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în
găleată și detergent pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul,
6. Dezinfecție
se șterge pardoseala pe
pardoseli
toată suprafața acesteia
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată
și soluție de dezinfecție
pentru pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
MODORAN
șterge pardoseala pe toată
DANIELA
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Intervalul
Sala și ritmul de
orar
curățenie și
curățenie/
dezinfecție
dezinfecție

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SURDILA
GRECI,
Sala VII+VIII
1x/zi curățenie
1x/zi dezinfecție

Operațiuni de
Materiale
curățenie în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Operațiuni de
Materiale
dezinfecție în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul
care
supraveghează
și verifică

1. Măturarea
pardoselii

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Mătură și
făraș

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

2. Evacuarea
deșeurilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi
din coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi
un sac de gunoi nou.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe și
se dezinfectează prin ștergere
Halat, mască și
un pupitru (exterior și
mănuși pentru
4. Dezinfecție
interior). Se repetă
personal, 1
pupitre
operațiunea pentru fiecare
lavetă
MODORAN
(exterior și
pupitru. Se efectuează
suprafețe
DANIELA
interior) și
operațiunea și pentru catedră,
soluție
alte suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare în clasă. Se
dezinfectează ușile și
geamurile.

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
șterge un pupitru (exterior
Halat, mască
3. Ștergere
și interior). Se repetă
și mănuși
pupitre
operațiunea pentru fiecare
pentru
(exterior și
pupitru. Se efectuează
personal 1
interior) și
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
alte suprafețe
catedră, întrupătoare de
șters suprafețe
lumină, pervaz și mânere
ferestre, cuier, mânere ușă
de intrare în clasă.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în
găleată și detergent pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul,
6. Dezinfecție
se șterge pardoseala pe
pardoseli
toată suprafața acesteia
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată
și soluție de dezinfecție
pentru pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
MODORAN
șterge pardoseala pe toată
DANIELA
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Intervalul
Sala și ritmul de
orar
curățenie și
curățenie/
dezinfecție
dezinfecție

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SURDILA
GRECI,
Sala V+VI
1x/zi curățenie
1x/zi dezinfecție

Operațiuni de
Materiale
curățenie în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Operațiuni de
Materiale
dezinfecție în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul
care
supraveghează
și verifică

1. Măturarea
pardoselii

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Mătură și
făraș

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

2. Evacuarea
deșeurilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi
din coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi
un sac de gunoi nou.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe și
se dezinfectează prin ștergere
Halat, mască și
un pupitru (exterior și
mănuși pentru
4. Dezinfecție
interior). Se repetă
personal, 1
pupitre
operațiunea pentru fiecare
lavetă
MODORAN
(exterior și
pupitru. Se efectuează
suprafețe
DANIELA
interior) și
operațiunea și pentru catedră,
soluție
alte suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare în clasă. Se
dezinfectează ușile și
geamurile.

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
șterge un pupitru (exterior
Halat, mască
3. Ștergere
și interior). Se repetă
și mănuși
pupitre
operațiunea pentru fiecare
pentru
(exterior și
pupitru. Se efectuează
personal 1
interior) și
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
alte suprafețe
catedră, întrupătoare de
șters suprafețe
lumină, pervaz și mânere
ferestre, cuier, mânere ușă
de intrare în clasă.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în
găleată și detergent pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul,
6. Dezinfecție
se șterge pardoseala pe
pardoseli
toată suprafața acesteia
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată
și soluție de dezinfecție
pentru pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
MODORAN
șterge pardoseala pe toată
DANIELA
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Intervalul
Sala și ritmul
orar
de curățenie și
curățenie/
dezinfecție
dezinfecție

ȘCOALA
GIMNAZIAL
Ă SURDILA
GRECI,
Sala VIII/
LAB TIC
După fiecare
folosire

Operațiuni
Materiale
de curățenie
utilizate per
în ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per operațiune

Operațiuni de
Materiale
dezinfecție în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul
care
supraveghează
și verifică

1.
Măturarea
pardoselii

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Mătură și
făraș

Se mătură sistematic pardoseala
pe toată suprafața sa și gunoiul
se adună în făraș, care se
deversează în coșul de gunoi.

MODORAN MEIROȘU
DANIELA
DANIELA

2.
Evacuarea
deșeurilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din coș,
se închide sacul, se depozitează
în containerul de colectare a
deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un sac
de gunoi nou.

MODORAN MEIROȘU
DANIELA
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție pentru
șters suprafețe și se șterge un
Halat, mască
pupitru (exterior și interior). Se
și mănuși
repetă operațiunea pentru fiecare
pentru
pupitru. Se efectuează
personal 1
operațiunea și pentru catedră,
lavetă, soluție
întrupătoare de lumină, pervaz și
șters suprafețe
mânere ferestre, cuier, mânere
ușă de intrare în clasă.

Halat, mască
și mănuși
4.
pentru
Dezinfecție
personal, 1
pupitre
lavetă
(exterior și
suprafețe
interior) și
soluție
alte suprafețe
dezinfecție
suprafețe

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe
și se dezinfectează prin
ștergere un pupitru (exterior
și interior). Se repetă
operațiunea pentru fiecare
MODORAN MEIROȘU
pupitru. Se efectuează
DANIELA
DANIELA
operațiunea și pentru
catedră, întrerupătoare de
lumină, pervaze și mânere
ușă de intrare în clasă. Se
dezinfectează ușile și
geamurile.

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată
și soluție de dezinfecție
pentru pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul, MODORAN MEIROȘU
se șterge pardoseala pe toată DANIELA
DANIELA
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

3. Ștergere
pupitre
(exterior și
interior) și
alte
suprafețe

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
5. Spălarea
Găleată, mop
pardoselilor
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
mopul, se șterge pardoseala pe
toată suprafața acesteia spălând
și storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

6.
Dezinfecție
pardoseli

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute
și la finalul zilei

MODORAN MEIROȘU
DANIELA
DANIELA
MODORAN MEIROȘU
DANIELA
DANIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI
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Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Intervalul
Sala și ritmul de
orar
curățenie și
curățenie/
dezinfecție
dezinfecție

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SURDILA
GRECI,
Sala LAPTE
CORN/
DID.AUX
1x/zi curățenie
1x/zi dezinfecție

Operațiuni de
Materiale
curățenie în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Operațiuni de
Materiale
dezinfecție în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul
care
supraveghează
și verifică

1. Măturarea
pardoselii

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Mătură și
făraș

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

2. Evacuarea
deșeurilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi
din coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi
un sac de gunoi nou.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe și
se dezinfectează prin ștergere
Halat, mască și
un pupitru (exterior și
mănuși pentru
4. Dezinfecție
interior). Se repetă
personal, 1
pupitre
operațiunea pentru fiecare
lavetă
MODORAN
(exterior și
pupitru. Se efectuează
suprafețe
DANIELA
interior) și
operațiunea și pentru catedră,
soluție
alte suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare în clasă. Se
dezinfectează ușile și
geamurile.

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
șterge un pupitru (exterior
Halat, mască
3. Ștergere
și interior). Se repetă
și mănuși
pupitre
operațiunea pentru fiecare
pentru
(exterior și
pupitru. Se efectuează
personal 1
interior) și
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
alte suprafețe
catedră, întrupătoare de
șters suprafețe
lumină, pervaz și mânere
ferestre, cuier, mânere ușă
de intrare în clasă.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în
găleată și detergent pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul,
6. Dezinfecție
se șterge pardoseala pe
pardoseli
toată suprafața acesteia
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată
și soluție de dezinfecție
pentru pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
MODORAN
șterge pardoseala pe toată
DANIELA
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei
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Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Intervalul
Sala și ritmul de
orar
curățenie și
curățenie/
dezinfecție
dezinfecție

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SURDILA
GRECI,
CANCELARIE
1x/zi curățenie
1x/zi dezinfecție

Operațiuni de
Materiale
curățenie în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Operațiuni de
Materiale
dezinfecție în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul
care
supraveghează
și verifică

1. Măturarea
pardoselii

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Mătură și
făraș

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

2. Evacuarea
deșeurilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi
din coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi
un sac de gunoi nou.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe și
se dezinfectează prin ștergere
Halat, mască și
un pupitru (exterior și
mănuși pentru
4. Dezinfecție
interior). Se repetă
personal, 1
pupitre
operațiunea pentru fiecare
lavetă
MODORAN
(exterior și
pupitru. Se efectuează
suprafețe
DANIELA
interior) și
operațiunea și pentru catedră,
soluție
alte suprafețe
întrerupătoare de lumină,
dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare în clasă. Se
dezinfectează ușile și
geamurile.

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
șterge un pupitru (exterior
Halat, mască
3. Ștergere
și interior). Se repetă
și mănuși
pupitre
operațiunea pentru fiecare
pentru
(exterior și
pupitru. Se efectuează
personal 1
interior) și
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
alte suprafețe
catedră, întrupătoare de
șters suprafețe
lumină, pervaz și mânere
ferestre, cuier, mânere ușă
de intrare în clasă.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în
găleată și detergent pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul,
6. Dezinfecție
se șterge pardoseala pe
pardoseli
toată suprafața acesteia
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată
și soluție de dezinfecție
pentru pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
MODORAN
șterge pardoseala pe toată
DANIELA
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI

NR ÎNREG 129 din 05.02.2021

Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Intervalul
Sala și ritmul de
orar
curățenie și
curățenie/
dezinfecție
dezinfecție

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SURDILA
GRECI,
BIROU
DIRECTOR
1x/zi curățenie
1x/zi dezinfecție

Operațiuni de
Materiale
curățenie în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Halat, mască
și mănuși
1. Măturarea
pentru
pardoselii
personal
Mătură și făraș
Halat, mască
și mănuși
2. Evacuarea
pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul
care
supraveghează
și verifică

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi
un sac de gunoi nou.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

Se pune apă caldă în găleată
și soluție de dezinfecție
pentru pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
MODORAN
șterge pardoseala pe toată
DANIELA
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
Halat, mască șterge un birou (exterior și
3. Ștergere
și mănuși
interior). Se repetă
birouri
pentru
operațiunea pentru fiecare
(exterior și
personal 1
birou. Se efectuează
interior) și
lavetă, soluție operațiunea și pentru
alte suprafețe
șters suprafețe întrupătoare de lumină,
pervaz și mânere ferestre,
cuier, mânere ușă de intrare.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Operațiuni de
Materiale
dezinfecție în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe
Halat, mască și și se dezinfectează prin
mănuși pentru ștergere un birou (exterior și
4. Dezinfecție
personal, 1
interior). Se repetă
birouri
lavetă
operațiunea pentru fiecare
(exterior și
suprafețe
birou. Se efectuează
interior) și
soluție
operațiunea și pentru
alte suprafețe
dezinfecție
întrerupătoare de lumină,
suprafețe
pervaze și mânere ușă de
intrare. Se dezinfectează ușa
și geamurile.

Se pune apă caldă în găleată
și detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
mopul, se șterge pardoseala 6. Dezinfecție
pe toată suprafața acesteia pardoseli
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru
mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI
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Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ACTUALIZAT conform Ordin comun ME/MS nr 3235/93 din 04.02.2021
Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SURDILA
GRECI,
Grup sanitar
1x/zi curățenie
1x/zi dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
curățenie în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
Tehnica aplicată per operațiune
per operațiune

Operațiuni de
dezinfecție în
ordinea
efectuării

Materiale utilizate
per operațiune

Tehnica aplicată per operațiune

Personalul care
efectuează
operațiunile

Personalul care
supraveghează și
verifică

Halat, mască
și mănuși
1. Măturarea
pentru
pardoselii
personal
Mătură și făraș

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată suprafața
sa și gunoiul se adună în
făraș, care se deversează în
coșul de gunoi.

MODORAN MEIROȘU
DANIELA
DANIELA

Halat, mască
și mănuși
2. Evacuarea
pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul de
colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

MODORAN MEIROȘU
DANIELA
DANIELA

3. Ștergere
obiecte
sanitare
și alte
suprafețe

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
Halat, mască
șterge un birou obiect sanitar.
și mănuși
Se repetă operațiunea pentru
pentru
fiecare. Se efectuează
personal 1
operațiunea și pentru
lavetă, soluție
întrupătoare de lumină,
șters suprafețe
pervaz și mânere ferestre,
cuier, mânere ușă de intrare.

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe și
Halat, mască și
se dezinfectează prin ștergere
4.
mănuși pentru
un obiect sanitar. Se repetă
Dezinfecție personal, 1
operațiunea pentru fiecare. Se MODORAN MEIROȘU
obiecte
lavetă suprafețe
efectuează operațiunea și
DANIELA
DANIELA
sanitare și
soluție
pentru întrerupătoare de
alte suprafețe dezinfecție
lumină, pervaze și mânere ușă
suprafețe
de intrare. Se dezinfectează
ușa și geamurile.

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată
și detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
6.
mopul, se șterge pardoseala
Dezinfecție
pe toată suprafața acesteia
pardoseli
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă apa,
se spală găleata și se spală
mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
MODORAN MEIROȘU
șterge pardoseala pe toată
DANIELA
DANIELA
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei

MODORAN MEIROȘU
DANIELA
DANIELA
MODORAN MEIROȘU
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DANIELA
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Sala și ritmul de
curățenie și
dezinfecție

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SURDILA
GRECI
Coridor
HOL
1x/zi curățenie
1x/zi dezinfecție

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
Materiale
curățenie în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Halat, mască
și mănuși
1. Măturarea
pentru
pardoselii
personal
Mătură și făraș
Halat, mască
și mănuși
2. Evacuarea
pentru
deșeurilor
personal Sac
coș de gunoi

Operațiuni
de
dezinfecție
în ordinea
efectuării

Personalul
care
efectuează
operațiunile

Personalul
care
supraveghează
și verifică

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

Se scoate sacul cu gunoi
din coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi
un sac de gunoi nou.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

3. Ștergere
pereți și alte
suprafețe

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe
Se pune pe lavetă soluție
Halat, mască și și se dezinfectează prin
pentru șters suprafețe și se
Halat, mască
mănuși pentru ștergere un perete. Se
șterge un perete. Se repetă
și mănuși
4.
personal, 1
repetă operațiunea pentru
operațiunea pentru fiecare.
pentru
Dezinfecție lavetă
fiecare. Se efectuează
MODORAN
Se efectuează operațiunea
personal 1
pereți și alte suprafețe
operațiunea și pentru
DANIELA
și pentru întrupătoare de
lavetă, soluție
suprafețe
soluție
întrerupătoare de lumină,
lumină, pervaz și mânere
șters suprafețe
dezinfecție
pervaze și mânere uși de
ferestre, mânere uși de
suprafețe
intrare în clase. Se
intrare în săli.
dezinfectează ușile și
geamurile.

MEIROȘU
DANIELA

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască
și mănuși
pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în
găleată și detergent pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul, 6.
se șterge pardoseala pe
Dezinfecție
toată suprafața acesteia
pardoseli
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Materiale
utilizate per
operațiune

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Tehnica aplicată per
operațiune

Se pune apă caldă în găleată
și soluție de dezinfecție
pentru pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare,
se udă și se stoarce mopul, MODORAN
se șterge pardoseala pe toată DANIELA
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și
la finalul zilei
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Sala și
ritmul de
curățenie și
dezinfecție

CDI,
Sala de
izolare
După
fiecare
folosire

Intervalul
orar
curățenie/
dezinfecție

Operațiuni de
Materiale
curățenie în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Operațiuni de
Materiale
dezinfecție în
utilizate per
ordinea
operațiune
efectuării

Tehnica aplicată per
operațiune

Personalul
care
Tehnica aplicată per operațiune
efectuează
operațiunile

Personalul
care
supraveghează
și verifică

1. Măturarea
pardoselii

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Mătură și făraș

Se mătură sistematic
pardoseala pe toată
suprafața sa și gunoiul se
adună în făraș, care se
deversează în coșul de
gunoi.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

2. Evacuarea
deșeurilor

Halat, mască și
mănuși pentru
personal Sac
coș de gunoi

Se scoate sacul cu gunoi din
coș, se închide sacul, se
depozitează în containerul
de colectare a deșeurilor.
Se pune în coșul de gunoi un
sac de gunoi nou.

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

Se pune pe lavetă soluție
pentru șters suprafețe și se
șterge un pupitru (exterior și
3. Ștergere
Halat, mască și interior). Se repetă
pupitre
mănuși pentru operațiunea pentru fiecare
(exterior și
personal 1
pupitru. Se efectuează
interior) și
lavetă, soluție operațiunea și pentru
alte suprafețe șters suprafețe catedră, întrupătoare de
lumină, pervaz și mânere
ferestre, cuier, mânere ușă
de intrare în clasă.

Se pune pe lavetă soluție
pentru dezinfecție suprafețe și
Halat, mască și se dezinfectează prin ștergere
mănuși pentru un pupitru (exterior și interior).
4. Dezinfecție
personal, 1
Se repetă operațiunea pentru
pupitre
lavetă
fiecare pupitru. Se efectuează MODORAN
(exterior și
suprafețe
operațiunea și pentru catedră, DANIELA
interior) și
soluție
întrerupătoare de lumină,
alte suprafețe
dezinfecție
pervaze și mânere ușă de
suprafețe
intrare în clasă. Se
dezinfectează ușile și
geamurile.

MEIROȘU
DANIELA

5. Spălarea
pardoselilor

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată
și detergent pentru pardoseli
conform instrucțiunilor de
utilizare, se udă și se stoarce
mopul, se șterge pardoseala 6. Dezinfecție
pe toată suprafața acesteia
pardoseli
spălând și storcând frecvent
mopul. La final se aruncă
apa, se spală găleata și se
spală mopul.

Halat, mască și
mănuși pentru
personal
Găleată, mop
Apă caldă
Soluție
dezinfecție
pardoseli

Se pune apă caldă în găleată și
soluție de dezinfecție pentru
pardoseli conform
instrucțiunilor de utilizare, se
udă și se stoarce mopul, se
MODORAN
șterge pardoseala pe toată
DANIELA
suprafața acesteia spălând și
storcând frecvent mopul. La
final se aruncă apa, se spală
găleata și se spală mopul.

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic pe bază de alcool pentru
mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise MINIM 30 minute înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor minim 10 minute și la
finalul zilei
DIRECTOR,

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

MODORAN
DANIELA

MEIROȘU
DANIELA

