
 

           

 

INFORMARE – 01.04.2021  

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3235 din 4 februarie 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, vă informăm 

cu privire la cazurile COVID-19, confirmate în unitățile de învățământ de pe raza județului Iași:      
 

• Număr preșcolari/ elevi confirmați COVID-19 - 83 
- 7 elevi confirmați cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore 

- 5 elevi au ieșit din perioada de carantină  

 

• Număr cadre didactice confirmate COVID-19 - 57 
- 3 cadre didactice confirmate cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore 

- 7 cadre didactice au ieșit din perioada de carantină  

 

• Număr personal didactic auxiliar confirmat COVID - 19 – 7 
     -    1 angajat confirmat cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore 

 

• Număr personal nedidactic confirmat COVID - 19 – 17 
-    2 angajati confirmati cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore 
 

• Număr clase de învățământ gimnazial, liceal, profesional sau postliceal care au 
cursuri suspendate din cauza confirmării unor cazuri de infectare cu noul 
coronavirus – 0 

            

• Număr grupe de învățământ preșcolar / clase de învățământ primar care au cursuri 
suspendate din cauza confirmării unor cazuri de infectare cu noul coronavirus – 27 
(încă 5 clase la care s-a luat decizia suspendării cursurilor în ultimele 24 de ore)          

Unități de învățământ cu grupe de învățământ preșcolar / clase de învățământ primar 

suspendate din cauza confirmării unor cazuri de infectare COVID-19 în ultimele 24 de ore:  

- Grădinița cu Program Prelungit “Sf. Sava” Iași – 1 

- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Iași – 1 

- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Iași – 1 

- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Pașcani – 2 

 

 Confirmări COVID-19 în perioada 08 februarie – 01 aprilie 2021: 
• Elevi - 256 

• Cadre didactice – 187 
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• Personal didactic auxiliar – 23 

• Personal nedidactic - 38 

 

 În unităţile şcolare menţionate, s-au luat următoarele măsuri: 
• izolarea cazurilor confirmate; 

• igienizarea şi dezinfecţia spaţiilor unităţilor şcolare (clase, holuri, toalete); 

• reinstruirea personalului privind regulile de igienă personală şi portul măştii  

     de protecţie. 

 

 


