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Buletin informativ 

 

Situația scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

la nivelul județului Satu Mare 

 

 

În săptămâna 4 octombrie – 8 octombrie 2021, conform aprobării emise de Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență, în județul Satu Mare s-a înregistrat următoarea situație 

privind scenariile de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 

- 265 de unități de învățământ și structuri arondate în Scenariul 1 (S1):  

participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în 

unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie. Incidența 

cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori. 

- 4  unități de învățământ și structuri arondate în Scenariul 2 (S2): 

a) Participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor antepreșcolarilor, 

preşcolarilor și a elevilor din învățământul special, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor 

protecţie;  

b) Participarea zilnică, în sistem online a tuturor elevilor, cu excepția celor din învățământul 

special. Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 6/1000 

până la instituirea stării de carantină la nivelul localității. 

 

Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se 

dispune pentru o perioada de 14 zile la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul 

SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, 

gimnazial, liceal, profesional şi postliceal. 

Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începand cu a 8-a zi de la 

data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ. 

Prin excepție de la prevederile alin (1), elevii claselor VII- XII/XIII, vaccinați împotriva 

virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete 

de vaccinare, precum și elevii care au fost confirmati pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului 

pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică. 
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