Măsuri pentru reducerea riscului de infectare cu Covid-19

În cadrul programului Școala la Munte luăm toate măsurile disponibile pentru a crea un mediu sigur,
o colectivitate izolată și pentru a reduce cât mai mult riscul de infectare. Deși, prin măsurile luate,
acesta scade considerabil față de viața uzuală în oraș, riscul nu este total eliminat. Aparținătorii ar
trebui să fie conștienți de acestă realitate.
1. Triaj epidemiologic la plecare spre pensiune
o circuite separate pentru părinți și copii la îmbarcarea în autocar
o zone de așteptare separate pentru persoanele în așteptare și pentru cele testate
o controlul temperaturii și evaluarea stării de sănătate vor fi documentate intr-un
formular
2. Testare rapidă cu teste ANTIGEN (adică nu PCR și nu test rapid de anticorpi)
o probe prelevate de către un cadru medical (medic, asistent, rezident etc.)
o rezultatul testului va fi vizibil intr-un timp scurt (aproximativ 10-15 minute) de la
prelevare
o Testarea va fi efectuată la plecarea către locație, la sediul clinicii medicale private
partenere, pentru participanți, instructori și șofer. Personalul pensiunii va fi testat direct
la locație. Rezultatele vor fi documentate într-un formular.
În cazul unui rezultat pozitiv:
o participantul va fi izolat de grup
o participantul nu va mai avea acces la program și la eveniment
o participantul va fi preluat de aparținători
o se recomandă confirmarea testului antigen cu un test PCR efectuat la o unitate medicală
(de către aparținători)
3. Evenimentul se va desfășura în Regim închis:
o participanții nu vor părăsi locația de cazare decât pentru activități sau programe
efectuate în grup, în natură (pădure, munte, spații deschise) și fără a se intersecta sau
interacționa cu alte persoane din afara grupului.
o instructorii nu vor părăsi locația de cazare decât pentru însoțirea participanților în
activități ) și fără a se intersecta sau interacționa cu alte persoane din afara grupului.
o personalul pensiunii nu va părăsi locația (în funcție de locație)
o șoferul autocarului va purta mască și va fi testat și la venire, și la plecare.
4. Alte măsuri de protecție și prevenție
o Participanți cazați câte 2 (maxim 3) în cameră. Fiecare cameră are baie proprie și
facilități de sterilizare și dezinfecție
o autocar dezinfectat cu generator de ozon
o asigurarea de dezinfectanți
o asigurarea de materiale informative în pensiune și autocar (afișe, proceduri etc.)

o cameră de izolare pentru participanții care dezvoltă simptome (orice simptome care pot
indica o boala contagioasă)
o asistență medicală (asigurată de cadru medical) pe toată perioada evenimentului, prin
sistem online
5. Proceduri interne în cazul unei probleme medicale:
o evaluarea participantului (prim ajutor)
o izolarea participantului (separarea de grup) intr-un loc special marcat si comunicat catre
toate persoanele care sunt prezente in locatia de desfasurare a programului Scoala la
munte
o notificarea colaboratorului cadru medical
o anunțarea aparținătorilor, comunicarea simptomelor și a rezultatului evaluării cadrului
medical colaborator
o aplicarea măsurilor recomandate numai cu acordul scris al aparținătorilor (mail, sms
etc.)
o participantului minor nu îi va fi oferită medicație decât cu acordul aparținătorilor și al
personalului medical colaborator.

