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INTRODUCERE

Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (SSSSP) are un rol
esențial în asigurarea sistemelor de reglementare a îngrijirii copiilor. Regulamentul care stă la baza activităţii SSSSP prevede garantarea faptului că serviciile de îngrijire a copiilor respectă standardele corespunzătoare. Totodată,
părinții dispun de cunoștințe individuale despre copiii lor și trebuie să determine care sunt factorii benefici acestora. Siguranța și dezvoltarea copiilor
prin îngrijire trebuie să fie responsabilitatea comună a instituțiilor preșcolare
și a părinților, iar respectarea prevederilor legislaţiei sanitare va fi garantată
de SSSSP. Instituțiile preșcolare oferă părinților posibilitatea de fi ocupaţi în
câmpul muncii, iar numărul părinților care au nevoie de îngrijirea copiilor în
instituțiile preșcolare este în creștere.
În primii ani de viaţă ai copilului, este deosebit de important ca acesta să
beneficieze de îngrijire de înaltă calitate, oferită de un personal instruit corespunzător care, prin cunoştinţele şi abilităţile pe care le deţine, să răspundă necesităţilor de dezvoltare fizică și psihică a copiilor, precum şi să evite eventuale
riscuri de ordin fizic şi chimic.

CGIAR
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Studiile arată că acei copii care frecventează o instituție preșcolară beneficiază de o mai bună cunoaștere cognitivă (gândire, raționament), lingvistică
și dezvoltare socială.
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Scopul acestui ghid este de a oferi părinților și tutorilor copiilor de vârstă
mică informații cu privire la regulamentul preșcolar, care reglementează controlul și îmbunătățirea standardelor de îngrijire a copiilor și asigură protecţia
sănătăţii lor, siguranța și bunăstarea copiilor preșcolari, precum și promovarea
dezvoltării copiilor în perioada frecventării instituțiilor preșcolare.
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CRITERII DE SELECTARE A GRĂDINIŢEI

Criteriile de selectare a unei instituții de învățământ preșcolar
sunt următoarele:
• Fondator al instituţiei preşcolare este Consiliul
Municipal, în subordinea căruia este Direcţia Generală
Educaţie, Tineret şi Sport, căreia i se subordonează instituţia preşcolară.
• Instituţia preşcolară este amplasată într-un
edificiu construit după proiectul-tip, în zone care nu
sunt afectate de factori nocivi (fizici, chimici, sociali).
• Conform legislaţiei sanitare în vigoare, activitatea instituţiei preşcolare este supusă autorizaţiei sanitare de către SSSSP.
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MODALITĂŢI DE MONITORIZARE
A COPIILOR DE CĂTRE PĂRINŢI

Monitorizarea copiilor în grădiniță este posibilă prin comunicarea cu educatorul, asistentul medical, managerul instituţiei, atât la nivel individual, cât şi în cadrul şedinţelor organizate.
În prezent, în Republica Moldova nu există niciun act legislativ care ar permite și reglementa instalarea camerelor de
supraveghere în instituțiile preșcolare, respectiv este interzis
instalarea acestor dispozitive. Pentru protecția copiilor, în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulație a acestor date, este interzisă instalarea camerelor de
MODALITĂŢI
DE MONITORIZARE
supraveghere
în incinta instituției.

Monitorizarea copiilor î

• Instituţia preşcolară este obligată să respecte
cerinţele şi regulile securităţii antiincendiu.
• În cadrul instituţiei preşcolare, este necesar să
fie prevăzute condiţii pentru organizarea instruirii şi
educaţiei, a alimentaţiei copiilor, asistenţei medicale,
precum şi a activităţilor în aer liber, practicarea activităţilor de educaţie fizică şi fortificare a sănătăţii copiilor.

CGIAR

Înscrierea/ înmatricularea copiilor în instituţia de învăţământ preşcolar se va efectua în baza Ordinului DGETS nr. 212
din 16.02.2015 şi în baza îndreptării Comisiei DGETS.
Înscrierea copiilor în instituţia de învăţământ
preşcolar (se va lua în considerare numărul de copii
determinat în urma evidenţei în fiecare district, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale)
se va efectua în baza districtului arondat şi a locurilor
disponibile, prezentate de către administraţiile instituţiilor de învăţământ antepreşcolar.
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PROCEDURA DE SESIZARE DIN PARTEA
PĂRINŢILOR

ARGUMENTE ÎN FAVOAREA PREZENTĂRII
CERTIFICATULUI MEDICAL, ÎN CAZUL ABSENŢEI
DE LA GRĂDINIŢĂ A COPILULUI PENTRU
O PERIOADĂ MAI MARE DE TREI ZILE

DIN PARTEA PĂRINŢILOR

care le prezintă părinții
sunt pe
tranșante,
cupărinții
implicarea
Toate sesizările
care le prezintă
sunt discutate și rezolimplicarea comitetului
de părinți,
a educatorilor și a directosc, a educatorilor vate,
și a cu
directorului
instituției
preșcolare.
rului instituției preșcolare.
area din partea părinților nu poate fi rezolvată în incinta
În cazul în care sesizarea din partea părinților nu poate fi rezole, părinții au dreptul
să expedieze
o reclamație
vată în incinta
instituției preșcolare,
părinții au către
dreptul să expedieze
reclamație
cătrecorespunzător.
Direcția Generală Părinții
Educație, Tineret
Tineret și Sport odin
sectorul
care și Sport din
sectorul corespunzător. Părinții care doresc să amelioreze problema
ze problema apărută
instituției
preșcolare
sunt către Direcția
apărutăînîncadrul
cadrul instituției
preșcolare
sunt îndreptați
Generală,
a mun.
Chișinău.
ecția Generală, Tineret
șiTineret
SportșiaSport
mun.
Chișinău.

ARGUMENTE ÎN FAVOAREA PREZENTĂRII CERTIFICATUL
GRĂDINIŢĂ A COPILULUI PENTRU O PERIOADĂ MAI MARE

În cazul absenței cop

În cazul absenței copilului de la grădiniţă pentru o perioadă
de trei zile consecutiv şi mai mult, părinţii sunt obligaţi să prezinte
certificatul medical de la medicul de familie, prin care se confirmă starea de bine a sănătății copilului şi excluderea pericolului din
punctPĂRINŢILOR
de vedere epidemiologic pentru alţi copii, care frecventează
DE SESIZARE DIN PARTEA
grădinița. Ca excepție, sunt considerate zilele de odihnă și de sărbătoare, marcate oficial. Certificatul medical se prezintă lucrătorului medical,
care, la
rândul
său, verifică
copilului și permite
părinții
sunt
tranșante,
custarea
implicarea
Toate sesizările pe care le prezintă
frecventarea instituției.

trei zile consecutiv
PROCEDURA
prezinte certificatul m
se confirmă starea d
pericolului din pun
comitetului părintesc, a educatorilor și a directorului instituției preșcolare.
În caz că sesizarea din partea părinților nu poate fi rezolvată în incinta
copii, care frecve
instituției preșcolare, părinții au dreptul să expedieze o reclamație către
considerate zilele de
Direcția Educație, Tineret și Sport din sectorul corespunzător. Părinții care
ARGUMENTE ÎN FAVOAREA PREZE
Certificatul
medical
doresc să amelioreze problema apărută în cadrul instituției preșcolare
sunt A COPILULUI
GRĂDINIŢĂ
PENTRU
Visual
Identity
îndreptați către Direcția Generală, Tineret și Sport a mun. Chișinău. rândul său, verifică
Guidelines
instituției.

CGIAR
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ARGUMENTE ÎN FAVOAREA NECESITĂŢII ABSENTĂRII DE
LA GRĂDINIŢĂ A COPIILOR BOLNAVI ŞI A CONSULTAŢIEI
MEDICALE OBLIGATORII

IMPORTANȚA VACCINĂRII COPIILOR CARE FRECVENTEAZĂ
INSTITUȚII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

Copiii care prezintă semne catarale sau alte maladii
Imunoprofilaxia are ca obiectiv prevenirea bolilor infecțioase prin
ARGUMENTE
ÎN
FAVOAREA
NECESITĂŢII
ABSENTĂRII
DE LA preparatelor
GRĂDINIŢĂ
A COPIILOR
BOLNAVI
ŞI
infecțioase trebuie să beneficieze de asistența medicală din
administrarea
imunobiologice,
care conțin
substanțe cu
cadrul
Medicilor de MEDICALE
Familie teritorial,OBLIGATORII
fiind incaracter antigenic sau anticorpi. Imunoprofilaxia este utilizată ca măA Centrului
CONSULTAŢIEI
terzisă frecventarea instituției preșcolare de către aceștia,
sură principală în prevenirea a peste 30 de boli infecțioase.
ei prezentând un eventual pericol în răspândirea maladiiImportanța primordială a vaccinării copiilor constă în eliminarea
lor infecțioase pentru colectivul de copii al grupei respecsau reducerea:
tive. La prima ședință, organizată de personalul instituției
ARGUMENTE ÎN
FAVOAREA
NECESITĂŢII
ABSENTĂRII
DE
LA
GRĂDINIŢĂ
A
COPIILOR BOLNAVI ŞI
preșcolare, este indicat ca această regulă să devină una im• morbidităţii,
A CONSULTAŢIEIperativă
MEDICALE
OBLIGATORII
pentru părinți.
• a invalidităţii,

Copiii care prezintă semne catarale sau alte

maladii infecțioase trebuie să beneficieze de
asistență• a mortalităţii,
medicală din cadrul Centrului
de Familie
teritorial,
fiind interzisă
Copiii care prezintă Medicilor
semne prin
catarale
sau
alte
asigurarea
populaţiei
cu imunizări obligatorii,
garantate de stat,
conform Calendarului
de vaccinări
pentru anii 2016-2020,
precum şi
frecventarea
instituției
preșcolare
de
către
Boli infecțioase
IMPORTANȚA
VACCINĂRII
COPIILOR CA
maladii infecțioase trebuie
să
beneficieze
de
prin imunizări la indicaţii epidemice în situații de risc sporit, privind
ei prezentând
eventual pericol în
şi
răspîndireaun
infecţiilor.
asistență medicală aceștia,
din îmbolnăvirea
cadrul
Centrului
PREŞCOLAR
maladiilor
Medicilor de Familierăspândirea
teritorial, fiind
interzisă infecțioase pentru
frecventarea instituției
preșcolare
de către
colectivul
de copii
al grupei respective. La
Imun
aceștia, ei prezentândprima
un eventual
în
ședință,pericol
organizată
de personalul
răspândirea maladiilor
infecțioase
pentru
instituției
preșcolare,
este indicat ca această
infec
Visual
Identity
colectivul de copii regulă
al grupei
respective.
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să devină
una
imperativă
pentru
părinți.
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prima ședință, organizată de personalul
Guidelines
instituției preșcolare, este indicat ca această
regulă să devină una imperativă pentru părinți.
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REGULI SANITARE GENERALE – RESPECTAREA
LOR OBLIGATORIE ÎN GRĂDINIȚĂ

REGULI SANITARE GENERALE – RESPECTAREA LOR
OBLIGATORIE ÎN GRĂDINIȚĂ

• Curățarea umedă sau aspirarea mecanică a prafului zilnic
sau ori de câte ori este necesar, precum și dezinfecția periodică,
dar și în funcție de necesitate, a mobilierului și a jucăriilor.

Cele de cauciuc, penopoliuretan, penolatex, plastizol se spală conform instrucţiunilor menţionate şi se usucă bine. Jucăriile care nu
se supun prelucrării umede sunt folosite doar ca material didactic
demonstrativ.

• Întreținerea stării permanente de curățenie în spațiile
pentru ocupații, dormitoare, în blocul alimentar, spălătorie și în
spațiile adiacente edificiului instituției.
• Întreținerea permanentă a stării de curățenie generală a
grupurilor sanitare, prin dotarea și utilizarea corespunzătoare a
materialelor de curățenie și a substanțelor biodistructive, prin spălarea și dezinfectarea zilnică sau în caz de necesitate.
• Aerisirea frecventă a încăperilor preconizate prezenței copiilor.
• Jucăriile și materialele didactice, utilizate în instituțiile
pentru copii, nu trebuie să constituie un risc pentru sănătatea
acestora, dar să dispună de material sau de ambalaj care să permită
curățarea și dezinfectarea lor periodică.

CGIAR

• Fiecare grupă are jucării separate. Este indicată păstrarea
acestora în dulapuri. Jucăriile și materialele didactice deteriorate
sunt scoase periodic din uz.

• Jucăriile noi, înainte de a fi aduse în grupe, se spală timp
de 15 minute sub jet de apă (t+37°C) cu săpun şi se usucă la aer.
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• Pentru grupele antepreşcolare, jucăriile sunt spălate de personalul din grupă de două ori pe zi, în vase marcate special, în apă
fierbinte (t+37°C), cu perie şi săpun, apoi se clătesc cu apă curgătoare şi se usucă.
• Jucăriile din grupă trebuie menţinute în stare corespunzătoare, se curăţă şi se prelucrează conform instrucţiunilor producătorului sau de câte ori este necesar.
• Lenjeria de pat a copiilor este confecţionată din materiale
naturale (bumbac, batist, satin). Toată lenjeria trebuie să fie marcată. Lenjeria de pat se marchează în colţul de jos, indicându-se
numărul din lista ce corespunde cu numele copilului.
• Lenjeria de pat și prosoapele se schimbă după necesităţi, dar
nu mai rar de o dată pe săptămână.

Visual Identity
• Covoarele se curăţă prin metoda chimică şi cu aspiratorul, se
Guidelines
scutură şi se şterg cu peria
umedă, iar o dată în an se supun curăţării
chimice.
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ACCESUL PĂRINŢILOR ÎN BLOCUL ALIMENTAR

PROFILAXIE:

ACCESUL PĂRINŢILOR ÎN BLOCUL ALIMENTAR

În cazul în care comitetul de părinți decide asupra unei evaluări a blocului alimentar de către unul sau doi părinți, este necesar de a se întruni
următoarele condiții:
- coordonarea acceptului cu administrația grădiniței,

În cazul când comitetul de părinți decide evaluărea blocului alim

de către unul sau doi părinți,
este necesar
de a respecta următo
- a toxiinfecțiilor
alimentare,
condiții:
- a pediculozei,
- prezentarea certificatului de instruire igienică,
coordonarea acceptului
cu administrația grădiniței,
- a scabiei,
- dispunerea de echipament sanitar necesar - bonetă, halat, bahile.
prezentarea certificatului
respectiv
privind efectuarea contro
- a altor maladii
infecţioase.
După respectarea tuturor cerințelor, este permis accesul părinților în
blocul alimentar.
PROFILAXIEA
medical, de rând cu angajații
din sfera alimentară,
Controlul medical presupune următoarele investigații:
prezentarea certificatului de instruire igienica,
- consultația medicului de familie,
dispunerea de echipament sanitar necesar - bonetă, halat,
bah
- consultația dermatovenerologului,
Toxiinfecț
Controlul medical presupune următoarele investigații:
- roengenografia cutiei toracice,
- frotiu la gonoree,

consultația medicului de familie,
Pediculoz
- investigația sanguină MRS,

consultația dermatovenerologului,
- analiza maselor fecale la depistarea helmințelor,

roenthgenografia cutiei
toracice, Identity Scabiei
Visual
- investigarea privind portajul de germeni al grupei intestinale.

frotiu la gonoree,
Guidelines
Altor Mal

investigația sanguină MRS,

analiza maselor fecale la depistarea helmințelor,

investigarea microflorei intestinale.
- prezentarea certificatului respectiv privind efectuarea controlului
medical, de rând cu angajații din sfera alimentară,

CGIAR
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PROFILAXIA TOXIINFECȚIILOR ALIMENTARE

Principiile de bază ale
intoxicațiilor alimentare:

PROFILAXIA PEDICULOZEI

profilaxiei

Pediculoza este totalitatea manifestărilor patologice provocate de
păduchi la suprafața corpului uman.

pregătirea bucatelor doar din produse alimentare de calitate bună, procurate din
sursă autorizată,
crearea condițiilor necesare pentru păstrarea produselor alimentare,

respectarea
cu strictețe a termenilor și
Profilaxia toxiinfecțiilor
alimentare

Prevenirea răspândirii pediculozei între copii, în colectivele organizate, este foarte dificilă, deoarece ei sunt implicați în activități comune și împart foarte frecvent aceleași căciuli, șepci, pieptene și alte
obiecte. Cea mai eficientă metodă de prevenire constă în examinarea
frecventă a scalpului copiilor, astfel putând să deceleze prezența pediculozei, iar tratamentul precoce împiedică răspândirea pediculozei la
ceilalți copii. Riscul este redus prin evitarea contactului prelungit cu
persoanele infestate.

Profilaxia pediculozei

condițiilor de realizare și de păstrare a
produselor alimentare,
Principiile de bază ale profilaxiei intoxicațiilor alimentare:

doardedin produse alimentare de calitate
respectareapregătirea
cu strictețebucatelor
a tehnologiei
procurate
din sursă autorizată,
prepararebună,
a bucatelor
și a condițiilor
de
distribuire crearea
a acestora,condițiilor necesare pentru păstrarea produselor

Profilaxia pediculozei

alimentare,
amenajarea
spațiilor blocului alimentar
respectarea
cu strictețe
a termenilor și a condițiilor de realizare
cu utilaj necesar de tranșare
(mese, cuțite,
veselă, vase
de păstrare
bucătărie,a tocătoare)
care
și de
produselor
alimentare,
coincide curespectarea
cerințele igienice,
cu strictețe a tehnologiei de preparare a bucatelor

CGIAR

și acerințelor
condițiilor
de distribuire
cunoașterea
igienice
și respec- a acestora,
tarea regulilor
igienei personale
către
amenajarea
spațiilordeblocului
alimentar cu utilaj necesar de
angajații blocului
și personalul
tranșarealimentar
(mese, cuțite,
veselă, vase de bucătărie, tocătoare), care
grupelor instituției preșcolare,

Visual Identity
ar coincide cu cerințele igienice,
Guidelines
respectareacunoașterea
regulilor de igienă
a bucătăricerințelor
igienice și respectarea regulilor igienei
ei și încăperilor
auxiliare,
personale
de către angajații blocului alimentar și personalul

instituției alimentare
preșcolare,
apreciereagrupelor
calității produselor
respectarea
de către comisia
de triaj, regulilor de igienă a bucătăriei și a încăperilor
auxiliare,

colectarea probelor diurne și păstrarea
lor corectă.aprecierea calității produselor alimentare de către comisia de

triaj,
colectarea probelor diurne și păstrarea lor corectă.
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PREVENIREA TRAUMATISMELOR LA COPIII CU VÂRSTA DE 0 – 5 ANI

PROFILAXIA SCABIEI

PREVENIREA TRAUMATISMELOR LA COPIII
CU VÂRSTA DE 0 – 5 ANI

PREVENIREA TRAUMATISMELOR LA COPIII CU VÂRSTA DE 0 – 5 ANI

Măsurile de prevenire a accidentelor la copiii de până la 5 ani sunt
Măsurile de prevenire a acla copiii
de până
la 5 ani
suntla 5
cidentelor
la copiii
de până
simple și puțin costisitoare.
ani sunt simple și puțin costisitoapuțin
costisitoare.
Profilaxia scabiei însimple
instituțiileși
pentru
copii:
re. Iată
cele 3 reguli
de aur de care
Iată
cele
3
reguli
de
aur
de
care
trebuie
să
țină
cont
orice
părinte
Iată
cele
3
reguli
de
aur
de
care
trebuie
să
țină
cont
orice
părinte
- supravegherea zilnică a copiilor,
trebuie să țină cont orice părinte
(supraveghetor)
al copilului
de vârstă
mică: (supraveghetor) al copilului de
al
copilului
de
vârstă
mică:
- (supraveghetor)
izolarea bolnavilor/
suspecților,
Profilaxia
scabiei constantă a copilului.
vârstă mică:
1. Supravegherea
- consultarea
la medicul dermatovenerolog,
1.bonavilor
Supravegherea
constantă
a copilului.șiScabia
boală
parazitară
pielii, la oameni și la
1. este
Supravegherea
constantă aa
co2. Securizarea
casei (identificarea
înlăturarea
pericolelor
din
pilului.
- supravegherea grupei timp de 45 de zile,
animale, produsă
de un acarian (Sarcopetes scabie), care
locuință,
curte).
2.
Securizarea
casei
(identificarea
și
înlăturarea
pericolelor
din căderea părului; mai
2.
Securizarea
casei
(identificase
manifestă
prin
mâncărime,
iritații,
- scoaterea din uz a jucăriilor
moi
și
a
covoarelor
pe
timp
de
3. Adoptarea unui comportament care exclude
orice risc
de
rea
și
înlăturarea
pericolelor
45 zile,
este numită râie.
locuință,accidente.
curte).
din locuință, curte).
Profilaxia scabiei în instituțiile pentru copii:
- respectarea strictă a cerințelor igienei personale,
3. Adoptarea unui comportament care exclude
orice zilnică
risc
3. Adoptarea
unui de
comporta! examinarea
a
copiilor,
- admiterea în colectiv a copiilor care au manifestat boala doar
ment care exclude orice
risc
după accidente.
finalizarea curei de tratament și prezentarea certificade accidente.
! izolarea
bolnavior/a suspecților,
tului de la medicul dermatovenerolog.

Scabia este boala parazitară a pielii, la oameni și la animale, produsă de un antropod, care se manifestă prin mâncărime, iritații, căderea
părului; mai este denumită
râie.
Măsurile
de prevenire a accidentelor

Profilaxia scabiei

!

consultarea bolnavilor la medicul
dermatovenerolog,
! supravegherea grupei timp de 45 de zile,
Scabia este boală parazitară a !pielii,
la oameni
la a jucăriilor moi și a covoarelor
scoaterea
dinșiuz
animale, produsă de un acarian (Sarcopetes
care
pe timpscabie),
de 45 zile,
se manifestă prin mâncărime, iritații, căderea părului; mai
! respectarea strictă a cerințelor igienei personale,
este numită râie.
Admiterea
încopii:
colectiv a copiilor care au manifestat boala
Profilaxia scabiei în instituțiile
pentru
permite doar după finalizarea curei de tratament și
! examinarea zilnică asecopiilor,
prezentarea
certificatului
de
la
medicul
! izolarea bolnavior/a suspecților,
dermatovenerolog.
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consultarea bolnavilor la medicul
dermatovenerolog,
! supravegherea grupei timp de 45 de zile,
! scoaterea din uz a jucăriilor moi și a covoarelor
pe timp de 45 zile,
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MENȚINEREA STĂRII DE BINE A SĂNĂTĂȚII
COPIILOR

Există un șir de măsuri profilactice generale, cu caracter social și managerial, care necesită a fi aplicate. Printre acestea se numără:
- igienizarea și aerisirea încăperilor în instituțiile pentru copii,
- folosirea pe larg a factorilor mediului ambiant cu acțiuni favorabile
asupra organismului copiilor, inclusiv călirea organismului și întărirea
sistemului imunitar prin intermediul factorilor naturali și artificiali,
- organizarea unui regim alimentar echilibrat.
Măsurile igienice de profilaxie a bolilor infecțioase la copii presupun
următoarele:
-

organizarea filtrului matinal pentru depistarea precoce a copiilor care
manifestă semne catarale și alte maladii,

-

stabilirea unui set de măsuri medico-igienice, antiepidemice și administrative, direcționate spre izolarea copiilor cu semne de maladii,

Ghid pentru informarea și dezvoltarea relaţiilor armonioase între părinţi și instituțiile preșcolare

SFATURI PENTRU UN MOD SĂNĂTOS DE VIAȚĂ DEPRINDERI DE ACASĂ ȘI BUNELE MANIERE

-

respectarea regulilor igienei personale a copiilor, atât la
domiciliu, cât și în instituțiile preșcolare,

-

asigurarea unui regim alimentar rațional, echilibrat și sănătos al copiilor la domiciliu,

-

promovarea educației fizice și a mișcării prin reducerea
sedentarismului, valorificarea activităților fizice la domiciliu și în zilele de odihnă,

- adoptarea și valorificarea regulilor de politețe și de conduită în comportamentul copiilor.

- realizarea măsurilor de igienizare și dezinfecție (curentă și terminală).

CGIAR
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