Extras din PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ADMINISTRAREA TESTELOR RAPIDE
ANTIGEN NONINVAZIVE DIN SALIVĂ PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
INFECTĂRII CU SARS-CoV-2
1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE:
1.1. Prezenta procedură stabileşte modul de desfăşurare a activităţii de testare a elevilor și personalului cu teste rapide
antigen non-invazive efectuate din proba de salivă, la nivelul Colegiului Național ,,Octavian Goga” din MiercureaCiuc.
1.2. Asigură existența documentației adecvate derulării activității.
1.3. Stabilește sarcini și circuitul documentelor.
2. DOMENIUL DE APLICARE:
Prezenta procedură este aplicabilă elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din Colegiul
Național ,,Octavian Goga” din Miercurea-Ciuc.
Procedura este aplicabilă din momentul aprobării ei de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Național
,,Octavian Goga”.
4. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE:
Generalități:
Procedura operaţională descrie paşii urmăriţi în organizarea şi desfăşurarea în condiţii de siguranţă a
activităţii de testare a elevilor și personalului cu teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă,
la nivelul Colegiului Național ,,Octavian Goga” din Miercurea-Ciuc pentru prevenirea şi combaterea infectării
cu SARS-CoV-2.
Procedura specifică menționată este comunicată prin afișare la unitatea de învățământ sau postare pe siteul școlii.
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4.1 ETAPELE PROCEDURII OPERAŢIONALE:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

ETAPA
Consultarea
personalului didactic
cu privire la
realizarea activității
de testare
Elaborarea procedurii
operaţionale la nivelul
unităţii şi aprobarea ei
în Consiliul de
Administraţie al şcolii.
Informarea părinților
și elevilor

Pregătirea kiturilor
pentru testare

Descrierea operațiunilor
Stabilirea modalității de testare a elevilor în unitatea de
învățământ sau la domiciliul elevilor sub supravegherea
părintelui/reprezentantului legal
Studierea legislaţiei şi revizuirea procedurii operaţionale
la nivel de unitate de învăţământ.
Aprobarea acesteia în Consiliul de Administraţie al şcolii.
Afişarea la avizierul unităţii de învăţământ și postarea pe
site-ul școlii.
Prezentarea modalității de testare a elevilor cu teste
rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă,
la clasă și pe grupurile de WhatsApp.
Achiziţionarea materialelor de igienă şi protecţie sanitară
necesare (mănuşi, pungi cu fermoar).
Nominalizarea persoanelor care ambalează kiturile pentru
testare sub coordonarea asistentului medical de la
cabinetul medical școlar.
Ambalarea kiturilor.
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Responsabili

Director
Director adjunct

Termen

19 .11.2021

Director
CA
CEAC

19.11-22.11.2021

Diriginți

02.12.-03.12.2021

Director
Director adjunct
Administrator de
patrimoniu
Administrator
financiar
Asistent medical

Decembrie 2021Iunie 2022

Nr.
crt.

5.

6.

ETAPA

Distribuirea
testelor

Realizarea
testării

Descrierea operațiunilor
Distribuirea testelor se va realiza în fiecare zi de vineri sau în altă zi a
săptămânii în funcție repartizarea acestora de către IȘJ Harghita.
Elevii și personalul vor semna săptămânal pentru preluarea celor două
kituri.
Părinții care nu doresc testarea elevilor vor informa în scris conducerea
unității de învățământ, inclusiv online la adresa contact@cnogoga.ro,
pentru a nu le fi distribuie alte kituri.
Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă
se realizează după cum urmează:
a) În prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de
curs;
b) Testarea se va efectua la domiciliu, sub îndrumarea părinților sau
reprezentanților legali;
c) În situația efectuării testării cu teste rapide antigen noninvazive efectuate
din proba de salivă la domiciliu, sub supravegherea
părintelui/reprezentantului legal, rezultatul pozitiv al testării se comunică
electronic, prin completarea formularului de exprimare a rezultatului
testului, la adresa testrapidcnog@gmail.com, la care are acces responsabilul
SARS-CoV-2.
d) Rezultatele pozitive ale testelor rapide antigen noninvaziv efectuate din
proba de salivă sunt raportate DSP Harghita în vederea asigurării testării lor
prin test certificat antigen rapid sau RT-PCR.
e) Elevii cu rezultate pozitive nu vor participa la orele de curs până la
efectuarea testelor certificate antigen rapid sau RT-PCR. Dacă rezultatele
se confirmă elevii rămân la domiciliu conform indicațiilor DSP Harghita și
pot participa la orele de curs în sistem online, în caz contrar participă fizic.
f) Unitatea de învățământ păstrează evidența elevilor testați pozitiv la testul
rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.
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Responsabili

Termen

Diriginții

Decembrie
2021- Iunie
2022

Părinții/Tutorii
legali
Responsabilul
SARS-CoV-2.
Asistent medical

Decembrie
2021- Iunie
2022

Nr.
crt.

ETAPA

7.

Recomandări
generale de
utilizare a testelor
rapide antigen
efectuate din proba
de salivă

8.

Testarea propriuzisă

Descrierea operațiunilor
1. Se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test,
conform recomandărilor producătorului;
2. Se păstrează testele intre +2 - +30 °C;
3. Se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasa din folia
protectoare de aluminiu;
4. Se prelucrează mostra de saliva imediat după recoltare;
5. Se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puțin o oră înainte de
efectuarea testului, în funcție de prevederile producătorului.
6. Se asigură permanent dezinfecția corecta a mâinilor și suprafețelor.
1.Se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și
folositi-l cât de curând posibil
2.Se așează dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată
3.Se scoate un tub de extractie si o sticluta de solutie. Scoateti capacul si
adaugati solutia in tubul de extractie
4.Se scuipă saliva în recipientul pentru colectare a salivei
5.Se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se transferă în tubul de extractie
6.Se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de
plastic ca și deșeu medical
7.Se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical, timp de
aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția
8.Se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de
testare (caseta)
9.Se citește rezultatul după 10-15 minute
Se interpretează rezultatul conform instrucțiunilor de utilizare :
Pozitiv: Apar două linii. O linie colorată apare în zona martor (C) și o altă
linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de
testare.
Negativ: O linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în
zona de test (T).
Neconcludent: Linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient
sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele
cele mai probabile ale rezultelor nule. Revizuiți procedura și repetați testul
utilizând o nouă casetă de testare.
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Responsabili

Termen

Părinții

Decembrie
2021- Iunie
2022

Părinții

Decembrie
2021- Iunie
2022

Nr.
crt.

ETAPA

Descrierea operațiunilor

Responsabili

Termen

Diriginți
Asistent medical
Responsabilul
SARS-CoV-2

Decembrie
2021- Iunie
2022

a)Distribuirea formularelor de exprimare a consimțământului părinților
pentru testarea cu teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba
de salivă a minorului în cadrul unității de învățământ.
9.

Testarea elevilor din
internatul școlar

b)Elevii pentru care părinții și-au exprimat acordul vor fi testați în
internatul școlar, în zilele de luni și joi, la ora 07.15, de către asistentul
medical de la cabitetul medical școlar.
c) Elevilor cu rezultat pozitiv la un test rapid antigen noninvaziv efectuat
din proba de salivă în internatul școlar se aplică prevederile
«Protocolului de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19»

10. Testarea personalului

Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de
salivă se realizează după cum urmează:
a) În prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii
programului de lucru;
b) Testarea se va efectua la domiciliu;
c) Rezultatul pozitiv al testării se comunică electronic la adresa
testrapidcnog@gmail.com, la care are acces responsabilul SARS-CoV-2.
d) Rezultatele pozitive ale testelor rapide antigen noninvaziv efectuate
din proba de salivă sunt raportate DSP Harghita în vederea asigurării
testării lor prin test certificat antigen rapid sau RT-PCR.
e)Personalul cu rezultate pozitive nu va participa la programul de lucru
până la efectuarea testelor certificate antigen rapid sau RT-PCR. Dacă
rezultatele se confirmă personalul rămâne la domiciliu conform
indicațiilor DSP Harghita.

5. ANEXE:
Nr. anexă
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3

Denumire document
Tabel nominal cu elevii care au primit kiturile pentru testare
Formular de exprimare a consimțământului
Formular de exprimare a rezultatului testului
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Directori
Personalul
didactic,
didactic-auxiliar
și nedidactic

Decembrie
2021- Iunie
2022

Anexa 2 la Instrucțiunea Ministerului Sănătății nr. 2503/19.11.2021

Formular de exprimare a consimțământului

Subsemnatul/(a) ,………………………………………………………………………CNP........................................................
adresa……………………………………………………………în calitate de părinte/reprezentant legal al/a ………………………....,
din clasa……………………., de la Colegiul Național ,,Octavian Goga” din Miercurea-Ciuc
Îmi exprim consimțământul pentru testarea cu teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă a minorului în
cadrul unității de învățământ,
doar în prezența părintelui/tutorelui legal, la domiciliu
în absența părintelui/tutorelui legal, sub îndrumarea personalului medical/persoanelor desemnate de unitatea învățământ.
Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către unitatea de învățământ,
inclusiv pentru transmiterea datelor la Direcția de Sănătate Publică/Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, rezultate din
prezentul consimțământ depus la unitatea de învățământ...............................................................
Data: ……………………….
Semnătura:…………………………..
IMPORTANT:
- formularul se va completa cu majuscule
- persoana care completează datele în prezentul formular își asumă introducerea corectă a datelor.
- procedura de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă constă în prelevarea unei probe de salivă, ce poate fi
colectată cu ușurință, fără durere și fără a fi nevoie de un exudat nazal/faringian.
- prelevarea probei de salivă elimină durerea și disconfortul pacienților față de testarea clasică nazofaringiană, fiind o metoda noninvazivă. Acest test permite depistarea virusului SARS CoV-2 din saliva de la nivelul cavității bucale.
- rezultatul testării este disponibil în 10-15 minute. Recoltarea se poate realiza de către personal medical sau persoane desemnate, precum
și de către părinți/reprezentanți legali
- acest model de consimțământ va fi semnat de părinte/reprezentant legal în situația în care acesta își manifestă opțiunea de testare a
minorului.
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Anexa 3
FORMULAR DE EXPRIMARE A REZULTATULUI TESTULUI

Subsemnatul/(a) ,………………………………………………………………………...
în calitate de părinte/reprezentant legal al/a …………………………………………………….,
din clasa……………………, de la COLEGIUL NAȚIONAL ,,OCTAVIAN GOGA” din Miercurea-Ciuc, confirm rezultatul testului
rapid antigen non-invaziv efectuat în data de ________________ ca fiind :______________ (pozitiv/negativ)

Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către unitatea de învățământ,
inclusiv pentru transmiterea datelor la Direcția de Sănătate Publică Harghita.
Data: __________________________
Semnătura:_______________________________
IMPORTANT:
-Rezultatele testelor sunt colectate de responsabilul coordonator al activității de prevenire a infecției cu SARS CoV-2 – domnul
director adjunct DANE ENDRE
-Rezultatul pozitiv se comunică completând acest formular, care se transmite electronic pe adresa de email
testrapidcnog@gmail.com
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