Direcția Programe - Proiecte

REGULAMENT
privind implementarea Proiectului
„ȘCOLI SĂNĂTOASE ÎN BUCUREȘTI”
PREAMBUL
Având în vedere,
➢ Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 349/07.09.2020, privind aprobarea
proiectului „ȘCOLI SĂNĂTOASE ÎN BUCUREȘTI”, care prevede acordarea unui sprijin
financiar, în valoare de 200 de lei/beneficiar pentru testarea RT-PCR, ce va fi decontat unităților
de specialitate în testare RTC - PCR afiliate în cadrul proiectului, pentru un număr de 250.000
elevi, ce-și desfășoară activitatea în cadrul unităților de învățământ preșcolar, primar, gimnazial
și liceal aflate pe teritoriul Municipiului București;
➢ Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr. 1886 din data de 21.09.2020;
s-a modificat REGULAMETUL privind acordarea unui unui sprijin financiar, în valoare de 200 de
lei/beneficiar pentru testarea RT-PCR, ce va fi decontat unităților de specialitate în testare RTC - PCR
afiliate în cadrul proiectului, pentru un număr de 250.000 elevi, ce-și desfășoară activitatea în cadrul
unităților de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal aflate pe teritoriul Municipiului București;
Art. 1 Organizatorul Proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor
Medicale București, denumită în continuare A.S.S.M.B.
Art. 2 Bugetul proiectului: 50.000.000,00 lei, pentru un număr de 250.000 de beneficiari.
Bugetul alocat/beneficiar este 200 lei, pentru decontarea serviciilor de testare RT-PCR.
Art. 3 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă prevenirea răspândirii virusului SARS COV- 2 și
asigurarea unui climat de lucru cât mai sigur din punct de vedere al stării de sănătate al unui număr de
aproximativ 250.000 de elevi, înscriși în anul școlar 2020-2021 în unitățile de învățământ, aflate pe raza
Municipiului București.
Art. 4 Beneficiarii proiectului: elevii înscriși în anul școlar 2020-2021, ce-și desfășoară activitatea în
cadrul unităților de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal aflate pe teritoriul Municipiului
București.
Art. 5 Durata proiectului și locul de desfășurare
Proiectul se va derula pe parcursul anului 2020, cu posibilitate de prelungire, în Municipiul București.
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Art. 6 Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
➢ Preșcolarii/elevii înscriși în cadrul unităților de învățământ de pe raza Municipiului București
(publice sau private), cărora în urma triajului observațional și a evaluării stării de sănătate
realizată de către personalul medical, nu le este indicată participarea la cursuri sau cei ce nu
sunt prezenți fizic la orele de curs desfășurând cursurile în sistem online (conform declarației pe
proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal – Anexa 3), ai căror
părinți/reprezentanți legali solicită în mod voluntar, înscrierea preșcolarului/elevului în
cadrul proiectului, în vederea efectuării testării RT-PCR;
➢ Preșcolarii/elevii ai căror părinți/reprezentanți legali solicită în mod voluntar, înscrierea
preșcolarului/elevului în cadrul proiectului, în vederea efectuării testării RT-PCR, care nu se află
în categoriile definițiilor de caz (suspect, caz probabil si contact direct), astfel cum sunt stabilite
prin Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID19), elaborată de către Institutul Național de Sănătate Publică din România, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv:
•
•

•
•
•

✓ Prin caz suspect se înțelege:
Orice persoană cu debut de febră ȘI tuse;
Orice persoană cu debut brusc al ORICĂROR 3 SAU MAI MULTE dintre următoarele semne și
simptome: febră,tuse, astenie, cefalee, mialgii, dureri în gât, coriză, dispnee,
anorexie/grețuri/vărsături, diaree, status mental alterat;
Orice persoană cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie;
Orice persoană cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră ȘI tuse ȘI
dificultate în respirație (scurtarea respirației) ȘI care necesită spitalizare peste noapte;
Pentru copiii cu vârstă până la 16 ani, care prezintă manifestări gastro-intestinale (vărsături,
diaree) neasociate cu alimentația, se poate suspecta infecția cu SARS-CoV-2.

✓ Prin caz probabil se înțelege:
a) Un pacient care întrunește criteriile clinice de mai sus ȘI este contact direct
al unui caz confirmat sau în legătură epidemiologică cu un focar cu cel puțin un caz conformat;
b) Un caz suspect cu imagine pulmonară sugestivă pentru COVID 19:
• Rx pulmonară: opacități neclare, frecvent rotunde, cu distribuție periferică inferioară;
• CT pulmonară: multiple opacități bilaterale cu aspect de sticlă mărunțită, frecvent rotunde, cu
distribuție periferică inferioară;
• Echografie pulmonară: linii pleurale îngroșate, linii B (multifocale, discrete sau confluente)
tipare de consolidare cu sau fără bronhograme;
c) O persoană cu debut recent de anosmie (pierderea mirosului) sau ageuzie (pierderea gustului)
în absența unei cauze identificate;
✓ Prin Contact direct se înțelege:
• Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
• Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. Strângere de mână fără igiena
ulterioară a mâinilor);
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• Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex.
în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
• Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu
o durată de minimum 15 minute;
• Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din
spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;
• Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă
unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează
probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.
• Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului.
Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzator și a respectat
distantarea fizica NU ESTE CONSIDERATA CONTACT DIRECT.

Art. 7 Includerea beneficiarilor în proiect
PASUL 1 – ÎNSCRIEREA ÎN CADRUL PROIECTULUI
•

Preșcolarii/elevii înscriși în cadrul unităților de învățământ de pe raza Municipiului București
(atât publice, cât și private), cărora în urma triajului observațional și a evaluării stării de sănătate
realizată de către personalul medical, nu le este indicată participarea la cursuri și nu se află în
categoriile definițiilor de caz (mai sus definite);

•

Preșcolarii/elevii ce nu sunt prezenți la orele de curs, ca urmare a încadrării unității de învătământ
în scenariul ce nu permite accesul la orele de curs, care nu se află în categoriile definițiilor de
caz (mai sus definite),

ai căror părinți solicită în mod voluntar, înscrierea preșcolarului/elevului în cadrul proiectului, în
vederea efectuării testării RT-PCR, vor contacta Direcția Programe Proiecte pe adresa de e-mail
dedicată testamelevi@assmb.ro sau telefonic la unul din următoarele numere:
- 0759.030.875;
- 0759.030.876;
- 0759.030.877;
- 0759.030.878;
- 0759.030.879;
- 0759.030.880;
pentru a obține informații și pentru a transmite pe aplicația de WhatsApp sau pe e-mail,
următoarele documentele de înscriere în cadrul proiectului:
✓ Înștiințarea eliberată de cabinetul de medicină școlară - Anexa 1, ce atestă că elevulului nu-i este
indicată intrarea în colectivitate sau documente ce atestă calitatea de preșcolar/elev în cadrul unei
unități de învățământ de pe raza Municipiului București, publică sau privată (carnet elev
vizat/adeverință grădiniță/etc);
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✓ Cererea de includere în cadrul proiectului – Anexa 2, ce poate fi ridicată de la cabinetul medical
școlar sau descărcată de pe site-ul dedicat proiectului https://testamelevi.assmb.ro;
✓ Declarația pe proprie raspundere a parintelui/reprezentantului legal – Anexa 3; (după caz)
✓ Copie carte identitate/certificat naștere elev;
✓ Copie carte identitate părinte/reprezentant legal.”

PASUL 2 – VERIFICAREA DOSARELOR
 UIP va verifică dosarul de înscriere, în conformitate cu Regulamentul privind implementarea
proiectului „ȘCOLI SĂNĂTOASE ÎN BUCUREȘTI”;
 După verificarea dosarelor, UIP va întocmi și semna Referatul de aprobare/respingere și va emite
decizia de aprobare/respingere a acordării sprijinului financiar;
 În privința eventualelor contestații, acestea se vor depune, prin intermediul poștei electronice, în
termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la emiterea Deciziei. Soluționarea acestora se va realiza
în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare și se va comunica motivarea în scris petentului la adresa de email prin intermediul căreia s-a realizat înscrierea.

PASUL 3 - PROGRAMARE
 După comunicarea pe WhatsApp/e-mail de către părinte/reprezentant legal a documentelor ce
constituie dosarul de înscriere, dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, UIP va transmite către
acesta prin intermediul WhatsApp sau e-mail ora programării pentru prezentarea împreună cu elevul
în vederea efecturării testării RT-PCR, în limita locurilor zilnice disponibile comunicate de către
unitățile specializate;
 Pentru acest test, recoltarea constă în prelevarea de exsudat nazofaringian si/sau faringian.
 În vederea efectuării testării sunt recomandate următoarele:
✓ trebuie să treacă cel putin 4 ore de la toaleta cavitatii bucale
✓ elevul nu trebuie să consume alimente sau lichide cu 4 ore înainte de recoltare
 UIP va transmite către unitățile afiliate centralizatorul cu persoanele programate imediat după
efectuarea programării.
 Periodic, unitățile afiliate vor transmite către UIP la adresa de e-mail testamelevi@assmb.ro,
centralizatoarele cu persoanele testate, la care se vor anexa rezultatele testării.
 Centralizatorul va cuprinde următoarele informații:
→ Nume, Prenume beneficiar;
→ Data programării;
→ Punctul de recoltare
→ Rezultatul testării
→ Semnătură.
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N.B. Infomatiile cuprise în centralizator respecta prevederile Regulamentului UE nr.679/2016, prin
art. 32 referitoare la securitatea prelucrării, respectiv implementarea unor măsuri tehnice și
organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor cu
diferite grade de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertățile persoanelor fizice.
Unitățile afiliate au obligația conform contractului de afiliere să efectueze testarea și să transmită raportul
testării simultan, atât către beneficiar, cât și către A.S.S.M.B.
Beneficiarul însoțit de părinte/reprezentant legal, se va prezenta la unitatea medicală afiliată la
care a fost programat, având asupra sa în format fizic sau electronic (telefon/email) dovada
comunicării programării de către UIP și actul de identitate.
Art. 8 Implementarea proiectului
În vederea implementării proiectului se va desemna prin Decizie a Directorului General al A.S.S.M.B.
o Unitate de Implementare a Proiectului (denumită în continuare UIP) având în componență:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Manager de proiect
Consilier Juridic
Responsabil financiar
Responsabil control financiar preventiv
Inspector administrativ - 1
Inspector administrativ - 2
Responsabil execuție contract
Responsabil protecția datelor cu caracter personal

UIP va efectua verificarea conținutului dosarului și le va aproba pe cele care întrunesc condițiile de
eligibilitate impuse prin prezentul regulament.
În urma verificării, se va întocmi Decizia de Aprobare a dosarului. Aceasta va fi înregistrată în Registrul
de evidență al deciziilor.
NB! Parintele/reprezentantul legal își asumă obligativitațea de a se prezenta împreuna cu elevul
în ziua stabilită pentru programare, la unitatea medicală, în vederea efectuării investigațiilor
medicale.
UIP propune spre aprobare dosarele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate și legalitate
prevăzute pentru includerea în proiect, în ordinea cronologică a transmiterii documentelor de înscriere
în cadrul proiectului și în limita fondurilor disponibile pentru această destinație.
UIP va elabora, în conformitate cu Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern
managerial al entităților publice, o procedură operațională privind înscrierea și circuitul documentelor
în cadrul proiectului „ ȘCOLI SĂNĂTOASE ÎN BUCUREȘTI”.
Procedura va fi asumată de către UIP și toate Direcțiile implicate în proiect, fiind aprobată de către
Directorul General A.S.S.M.B.
Art. 9 Condiții de renunțare
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Beneficiarul / reprezentantul legal, va avea posibilitatea de a se retrage din cadrul proiectului, respectiv
poate renunța la efectuarea serviciilor medicale ce fac obiectul proiectului, din motive temeinice, printro notificare scrisă, transmisă fie prin poștă cu confirmare de primire, fie printr-un e-mail transmis pe
adresa proiectului, respectiv testamelevi@assmb.ro.

IMPORTANT:
➢ Rezultatele pozitive ale testărilor vor fi raportate de către unitatea medicală care a efectuat
testarea, imediat la INSP şi direcțiile de sănătate în conformitate cu legislația în vigoare. În
aceste cazuri, unităţile afiliate îşi vor efectua propria anchetă epidemiologică şi vor adopta
măsuri de limitare a infectiei prevazute de legislația în vigoare.
➢ De asemenea, unitățile medicale afiliate care efectuează testarea RT-PCR pentru identificarea
virusului SARS-CoV-2, se obligă să transmită rezultatele testării simultan, atât către
A.S.S.M.B., cât și către beneficiar.
➢ În situația în care rezultatul probei este incert, retestarea se face în mod gratuit de către
unitatea medicală afiliată.
Sprijinul financiar se acordă unui beneficiar o singură dată, pe toata perioada de implementare a
proiectului.
Art. 10 Asigurarea transparenței, promovare și publicitate
În vederea asigurării transparenței, A.S.S.M.B.va publica lunar pe site-ul www.assmb.ro, rezultatele
proiectului.
De asemenea, unitățile afiliate vor promova proiectul pe pagina web proprie, prin publicarea de
informații privind proiectul, bugetul maxim alocat/beneficiar de 200 lei/beneficiar, cu link de
direcționare către Regulamentul privind implementarea proiectului, cât și prin afișarea la sediu a
posterului/roll-up/flyere/pliante/etc dedicate proiectului, al căror conținut va fi avizat de către Unitatea
de Implementare din cadrul A.S.S.M.B.;
A.S.S.M.B va publica pe site-ul propriu și pe retelele de socializare, comunicate de presă privind
demararea proiectului, stadiul implementării, precum și diseminarea rezultatelor finale.

Director General
Jr. Vasile APOSTOL

Întocmit,
Șef Serviciu Management Proiecte
Diana BĂRBUCEANU

Director Medical
Dr. Turkes ABLACHIM

Șef Serviciu Urmarire Contracte Programe-Proiecte
Monica Cristina MIHĂILĂ
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