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ÎNVĂȚĂMÂNTUL DIN ROMÂNIA ÎN CONDIȚIILE 
PANDEMIEI CU SARS-CoV2

Paraschiva Cherecheș-Panța
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca

Rezumat

Pandemia COVID-19 care a condus la închi-
derea școlilor ca parte a strategiei de izolare a unor 
potențiale focare de infecție poate să conducă la 

tulburări de dezvoltare la copii sub aspect social, psi-
hologic și educațional. Redeschiderea școlilor pe de 
altă parte trebuie să se bazeze pe cunoașterea riscului 
epidemiologic și pe aplicarea măsurilor de profi laxie.

Education in Romania in the SARS-CoV-2 pandemic

Abstract

The pandemic which lead to schoold closure 
as a part of isolation streategies of potential infec-
tion sources may result in damage to children’s 

social, psychological, and educational development. 
Reopening schools on the other hand must be based 
on understanding the epidemiological risk and on the 
application of prophylaxis measures.

Anul 2020 a marcat o schimbare de paradigmă 
care a afectat societatea în ansamblul ei. Declanșarea 
unei pandemii cu virusul din familia coronavirus care 
determină sindromul de detresă respiratorie acută 
severă (severe acute respiratory syndrome coronavi-
rus-2) sau SARS-CoV2 este factorul direct responsa-
bil. Indiferent de categoria socială, de vârstă, de do-
miciliul urban sau rural, sau de profesie, am fost cu 
toții expuși unor modifi cări atât în comportament, în 
atitudine cât și în gândire și sentimente. Posibilitățile 
de adaptare sunt variabile în funcție de o multitudine 
de factori. Închiderea școlilor și a grădinițelor a avut 
și încă are un impact major în viața tuturor.

Nu exită un consens asupra utilității măsurii de 
închidere a instituțiilor de învățământ. În materialul 

de față am încercat să aduc argumentele pro și contra 
acestei metode de izolare socială. Politicile de sănă-
tate sunt diferite de la o țară la alta, nivelul socio-eco-
nomic al statului reprezentând una dintre variabilele 
care se corelează cu una sau cu alta dintre măsurile 
aplicate referitoare la învățâmântul on-line sau prin 
prezența fi zică în școală [1].

Unele țări ca Islanda, Suedia sau Taiwan nu au 
închis niciodată învățământul primar. În Germania, 
Franța, Danemarca, Finlanda sau Norvegia este reco-
mandată redeschiderea școlilor.

Sunt mai multe aspecte sub care poate fi  abor-
dată această problemă.
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Susceptibilitatea elevilor de a contracta 
boala COVID-19

La copii studiile au arătat că independent de 
amploarea manifestărilor clinice încărcătura virală 
este similară cu a adulților. Cu toate acestea riscul ca 
ei să transmită boala este redus.

Din relatările observațiilor epidemiologice 
disponibile în prezent copiii și adolescenții au o sus-
ceptibilitate de până la jumătate mai redusă pentru a 
dezvolta forme severe de boală. 

Tabloul clinic la copil este în general dominat 
de manifestări de severitate redusă: tuse, subfebrilități, 
discomfort respirator, anosmie sau tulburări olfactive, 
uneori manifestări cutanate sai digestive nespecifi ce și 
minore. Proporția cazurilor în care manifestările sunt 
severe, cu semne de insufi ciență respiratorie este mult 
mai mică în comparație cu pacienții de vârstă adultă 
[2]. Totuși, au fost raportate cazuri severe la 4,2% la 
copii de vârstă 6-10 ani, la 4,1% la categoria de vârstă 
11-15 ani și la 3% dintre cei cu vârsta peste 15 ani. 

Riscul ca elevii să transmită boala 
COVID-19 adulților sau colegilor lor

Epidemii anterioare cu viroze cum este cea de 
gripă H1N1 din 2009 reprezintă un factor de anxietate 
serios având în vedere că la data respectivă copiii au 
reprezentat un factor de transmitere important.

Studii publicate după primele luni ale pandemiei 
au evidențiat un rol relativ scăzut al copiilor în transmi-
terea infecției virale, inclusiv a celei cu SARS-CoV2 
[3,4]. Datele au fost analizate și în comparație cu epi-
demia anterioară cu coronavirus, în care s-a constatat 
că elevii reprezintă un vector de răspândire a infecției 
modest în comparație cu alte categorii de vârstă. 

Posibilitatea de transmitere există dar este re-
dusă, mai ales la copiii de vârstă mică [1,4]. La ado-
lescenți a fost publicată o situație de transmitere în fo-
car într-un liceu în nordul Franței [5] în care s-a con-
statat transmisie înaltă între elevi și profesori (de 38% 
pentru colegi respectiv 49% pentru cadrele didactice), 
însă cu o rată de transmitere intrafamilială la părinți și 
frați semnifi cativ mai redusă de 10-11%. 

Un studiu publicat în august a analizat mo-
dalitatea de infectare a primilor copii în Elveția [6]. 

Autorii au constatat că nu școala era locul de origine 
a izbucnirii unor focare, ci mai frecvent s-au înregis-
trat aglomerări intrafamiliale de infecție, unul dintre 
adulți fi ind primul membru simptomatic suspectat sau 
confi rmat cu COVID-19. Transmiterea de la copil la 
copil sau de la copil la adult nu s-a confi rmat la cei 
4310 pacienți incluși în studiu. Mai mult, a existat 
o treime de familii analizate în care deși părinții au 
fost pozitivi, copiii nu au avut simptome și nu au fost 
infectați [6]. Nu a putut fi  precizată transmiterea in-
fecției de la copil la adult în nici unul dintre cazurile 
studiate.

Avantajele redeschiderii școlilor

Uniunea Europeană recomandă cu fermitate re-
deschiderea școlilor subliniind însă importanța a două 
aspecte: pe de o parte capacitatea de a aplica măsuri 
de distanțare în școală și pe de altă parte apariția unor 
argumente ale trendului staționar sau descendent al 
riscului epidemiologic [7]. Cu alte cuvinte, dacă se în-
registrează o scădere a numărului de cazuri într-un in-
terval de timp semnifi cativ (minim 2 săptămâni, optim 
4 săptămâni) este recomandată reîntoarcerea la școală. 

Dezavantajele învățământului on-line

Calitatea învâțământului la distanță este redusă 
datorită unor factori numeroși:

– atenția copilului indiferent de vârstă și de ni-
velul de școlarizare (învățământ primar, gimnazial, 
colegiu sau universitar) nu poate fi  captată în aceeași 
măsură de la distanță comparativ cu întâlnirea în sala 
de curs,

– lipsa mișcării, a exercițiului fi zic, chiar și lipsa 
mersului, a deplasării spre și dinspre școală au un im-
pact major asupra stării de sănătate fi zică dar și psihică,

– postura în fața ecranului este în marea majo-
ritate a cazurilor una inadecvată, putând conduce la 
tulburări ale coloanei vertebrale,

– sănătatea mintală a copilului poate fi  afectată 
datorită pe de o parte izolării sociale și pe de altă parte 
reducerii suportului școlar,

– în unele familii copiii care rămân în casă con-
stant au riscuri mai mari de a fi  expuși violenței în 
familie,
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– copiii proveniți din medii defavorizate sunt 
privați prin lipsa frecventării școlii de un mic-dejun 
care era oferit prin programul național introdus în ul-
timii ani,

– personalul didactic nu este în întregime pre-
gătit pentru a-și desfășura activitatea de educație on-
line, nu are un suport de structurare a materialului 
într-o metodologie standardizată și unitară, și nici nu 
poate să fi e verifi cat aupra calității (chiar și a cantită-
ții) informațiilor furnizate către elevi,

– sub aspect logistic, nici cadrele didactice, nici 
elevii nu au fost pregătiți pentru învățământul on-line, 
nici pe termen scurt și cu atât mai puțin pe termen lung,

– inegalitatea dintre diferitele clase sociale se 
accentuează dacă ne referim la disponibilitatea unor 
suporturi electronice (tabletă, calculator, laptop, etc), 
a calității conexiunii la internet și accesul la platfor-
mele de activitate on-line.

Nu trebuie să omitem implicațiile absenteismu-
lui parental de la locurile de muncă atunci când elevul 
este de vârstă mică și nu poate să își desfășoare activi-
tatea on-line independent.

Etape de redeschidere a școlilor

Controlul răspândirii infecției cu SARS-CoV2 
se bazează fundamental și pe capacitatea de monitori-
zare a cazurilor noi și de capacitatea de testare pentru 
despistarea activă și rapidă a cazurilor noi și izolarea 
acestora.

Decizia de deschidere a unităților de învăță-
mânt trebuie să se realizeze într-o manieră personali-
zată bazată pe situația fi ecărei regiuni vizate.

O primă etapă ar trebui să fi e reprezentată de 
deshiderea grădinițelor și a învățământului primar. 
Izolarea și distanțarea la aceste categorii de vârstă, sub 
9-10 ani este iluzorie. Însă riscul redus ca acești copii 
să transmită boala educatorului/educatoarei, învățăto-
rului sau învățătoarei este minor. Cadrul didactic poate 
purta constant o mască transparentă care să apropie 
psihologic copiii de el și să îi protejeze pe cei care nu 
pot purta mască de riscul de a fi  infectați de către un 
cadru didactic. Copiii, în special la vârstă mică preșco-
lară și școlari din învățământul primar învață nu doar 
matematică, limba română și limbi străine, ci și cum să 
interacționeze cu alți copii de acceași vârstă și să se su-
pună regulilor impuse de cadrul didactic, de normelele 

sociale. Armonizarea comportamentului în colectivi-
tate este de neprețuit și nu poate fi  realizat on-line.

Etapa a doua ar fi  reprezentată de deschidera 
tuturor școlilor pentru toate nivelele de învățământ.

În intervalul septembrie-decembrie 2020 fi e-
care instituție de învățământ ar fi  trebuit să își struc-
tureze atât spațiul cât și curricula și personalul astfel 
încât să își poată redeschide porțile.

Mijloacele de protecție ca: disponibilitatea să-
punului, a apei calde curente, a prosoapelor de hârtie, 
sunt obligatorii indiferent de locația școlii. Personalul 
auxiliar ar trebui să fi e foarte bine reprezentat, astfel 
încât igienizare fi ecărui spațiu de învățământ și mai 
ales a spațiilor comune să fi e igienizate și dezinfectate 
de mai multe ori pe zi. Deprinderea de a aerisi frec-
vent sala de curs, indiferent de temperaturile exteri-
oare trebuie să fi e o constantă.

Redeschiderea școlilor presupune și transportul 
elevilor spre și dinspre școală. Mijloacele de trans-
port trebuie să fi e dublate ca număr, iar, în măsura în 
care este posibil, să existe autobuze dedicate exclusiv 
transportului elevilor.

La rata actuală de infectare de la nivel națio-
nal doar în comunitățile reduse numeric este posibil 
învățământul constant la școală. În orașele mari și în 
școlile aglomerate trebuie aplicată măsura învățămân-
tului hibrid, în care doar jumătate de clasă, maxim 12-
15 elevi, frecventează școala și jumătate este prezentă 
on-line, alternând săptămânal formațiunile de studiu 
din fi ecare clasă.

Materialele didactice (cărți) ar putea fi  păstrate 
în clasă iar elevul să își noteze doar tema pe care o au 
de rezolvat acasă, fără a mai purta echipament inutil, 
posibil contaminat, spre domiciliu.

Un aspect de profi laxie ar fi  și distanțarea per-
sonalului didactic și auxiliar în afara orelor de pre-
dare, mai ales în spațiile comune.

Revenirea la învățământul clasic este esențială 
pentru a preveni ceea ce UNICEF a numit: „o catas-
trofă pentru umanitate“ [8]. 

În august 2020 un grup de cercetători din 
Marea Britanie au încercat să imagineze un model de 
optimizare a deschiderii școlilor astfel încât al doilea 
val al pandemiei să fi e minimizat [9]. Concluzia a fost 
că ca mai bună strategie este de a crește capacitatea 
de testare prin metoda testării RT-PCR pentru SARS-
CoV-2 și de izolare a cazurilor confi rmate. 
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Profi laxia infecției la categoriile de elevi 
cu factori de risc.

Există elevi cu afecțiuni cronice care au riscuri 
crescute pentru infecție pe de o parte și risc crescut 
pentru evoluție severă a oricărei infecții acute. Pentru 
acești elevi învățământul on-line ar putea reprezenta 
o alternativă mai bună în cursul acestei pandemii. 
Strategia aplicată în aceste situații trebuie să fi e însă 
personalizată, în funcție de circumstanțele individuale:

– accesul la mijloacele de învățământ on-line,
– calitatea programei de învățământ în instituția 

pe care o frecventa elevul,
– disponibilitatea părintelui de a fi  mereu ală-

turi de elev,
– posibilitatea respectării cu rigurozitate ma-

ximă a mijloacelor de protecție individuală și de igi-
enă în unitatea de învățământ.

Balanța între avantajele și dezavantajele învă-
țământului on-line va fi  analizată de părinți împreună 
cu medicul de familie, medicul specialist care moni-
torizează pacientul și cadrul sau cadrele didactice ale 
elevului.

Dintre categoriile de pacienți cu factori de risc 
o primă mențiune trebuie făcută pentru elevii cu boli 
cu imunosupresie dobândită sau înnăscută pentru care 
învățământul on-line ar fi  o alternativă optimă în pre-
zent. Alte categorii de pacienți sunt:

– copiii cu boli autoimune (artrita idiopatică 
juvenilă, lupusul eritematos sistemic, hepatita auto-
imună, anemia hemolitică autoimună, purpura trom-
bocitopenică, etc), în special în situația în care terapia 
administrată zilnic este reprezentată de glucocorti-
coizi, de imunosupresoare sau de terapia biologică 
(anticorpi monoclonali),

– astmul bronșic alergic sever, cu terapie biolo-
gică (omalizumab),

– malformațiile cardiace congenitale,
– boli genetice cu risc pentru infecții,
– fi broza chistică sau displazia bronhopulmonară.

Decalogul metodelor de profi laxie 
nespecifi că recomandate în școli 

 1. Purtarea măștii
 2.  Spălatul pe mâini frecvent, cu apă caldă și 

săpun
 3.  Aerisirea frecventă a încăperilor: pentru să-

lile de clasă aerisirea trebuie efectuată mi-
nim 5 minute la 45-50 minute interval

 4.  Soluțiile dezinfectante nu pot înlocui spăla-
tul pe mâini

 5.  Toți elevii și preșcolarii trebuie să primească 
vitamina D3 în doze cuprinse între 800-1000 
UI/zi, zilnic, în perioada septembrie-aprilie, 
anual.

 6.  Alimentație corectă, echilibrată, din care să 
facă parte zilnic minim o porție de fructe 
proaspete sau/și sucuri din fructe proaspăt 
stoarse 

 7.  Vaccinarea antigripală are efi ciență în sti-
mularea imunității. Poate fi  administrat la 
copii atât preparatul injectabil cât și cel to-
pic, nazal. Pentru elevii care sunt vaccinați 
pentru prima dată și care nu au avut gripă 
în sezonul anterior se vor dministra 2 doze 
vaccinale. Pentru celelalte categorii se va 
administra doar o doză de vaccin antigripal.

 8.  Vaccinarea anticoronavirus care devine 
un subiect actual nu poate intra în discu-
ție pentru copii ca strategie profi lactică în 
aceste semestru. Studiile vor putea susține 
efi ciența și siguranța vaccinării în a doua ju-
mătate a anului 2021 pentru copii, inițial la 
adlescenți, copii peste 12 ani și doar într-o 
etapă ulterioară, la fi nele anului 2021 sau 
chiar mai târziu la copiii din învățământul 
primar și preșcolar.

 9.  Igienizarea grupurilor sanitare și asigurarea 
prosoapelor de hârtie pentru ștergerea mâi-
nilor trebuie efecuată în fi ecare pauză

10.  Igienizarea sălilor de clasă, a tuturor su-
prafețelor (clanțe, bănci, tablă, etc) trebuie 
efectuată zilnic la fi nalul programului de 
curs.
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