”Dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Ştei cu echipamente de
protecţie medicală”
”Dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Ştei cu echipamente
de protecţie medicală” proiect din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare
Componenta 1: REACT-EU- Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în
vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2; Axa Prioritară:
Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea
eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanţare din REACTEU; Operaţiunea: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei
de COVID19 şi al consecinţelor sale sociale.
Proiectul contribuie pe deplin la atingerea Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creşterea capacităţii
de gestionare a crizei sanitare COVID-19 precum şi la atingerea indicatorului de rezultat al
programului deoarece, conform Ordinului 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin capacitate
adecvată de gestionare a crizei sanitare se înţelege:
1. ”Triaj zilnic - cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică
infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree,
vărsături) sau alte boli infectocontagioase nu vor participa la cursuri”. Pentru a putea
identifica temperatura critică a elevilor şi a personalului educaţional se vor achiziţiona:
Termometru scanare: 16,00 buc; Poarta de trecere pentru scanare electronică: 12,00 buc.;
2. ”La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate
dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată
dezinfecţia frecventă”. Prin proiect se vor achiziţiona: Dispersor automat dezinfectant cu
picior: 102,00 buc; Dozator dezinfectant cu senzor: 120,00 buc; Dezinfectant mâini (5l):
1.747,00 buc; Covor dezinfectant: 64,00 buc;
3. ”Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul
orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de
învăţământ”. Prin proiect se vor achiziţiona: Măşti de protecţie de unica folosinţă: 730.000,00
buc; Masca de protectie FFP2: 1.500,00 buc;
4. ”Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate
aruncării/eliminării măştilor uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală
prevăzut cu sac în interior.”. prin proiect se vor achiziţiona: Coş de gunoi cu pedală şi capac:
195,00 buc;
5. ”Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor
personalului să-şi spele (cu apă şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt
recomandate prosoapele de hârtie de unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de
mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil)”. Pentru această cerinţă, prin proiect se
vor achiziţiona: Dozatoare de prosop de hărtie: 58,00 buc;

6. ”Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare; Atunci când grupe
diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor,
echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;”.
Prin proiect se vor achiziţiona: Lampă de dezinfectat UV: 12,00 buc; Nebulizator: 12,00 buc;
7. ”La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul,
materialele pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi.”, ” materialele care se vor
utiliza pentru fiecare operaţiune (de exemplu, produse de curăţenie, produse biocide avizate
pentru suprafeţe etc.)”, ” Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de
protecţie, mănuşi, iar după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii, se spală mâinile.”, ”. Se
foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune virucidă/virulicidă).”. Prin
proiect se vor achiziţiona: Mănuşi de protecţie: 142,00 cutii; Dezinfectant suprafeţe (5l):
1.364,00 buc.
Toate aceste rezultate enunţate detaliat în corelare cu toate cerinţe prevăzute în Ordinului
5487/1494/2020 conduc la creşterea numărului de Entităţi publice dotate / sprijinite pentru
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 prin implementarea acestui tip de proiect
şi pentru cele trei unităţi de învăţământ pentru care se depune prezentul proiect. Principala
preocupare a beneficiarului este de a menţine instituţiile de învăţământ în categoria celor care
pot desfăşura activitate educaţională.
Locaţia proiectului: Unităţile de învăţământ sunt situate în oraşul Ştei, judeţul Bihor astfel:
-

Colegiul Naţional “Avram Iancu” – 514 elevi şi 42 cadre didactice
Str. Lucian Blaga, nr. 6, loc. Ştei, cod poştal 415600
Şcoala Gimnazială ,, Miron Pompiliu ” Ştei– 582 elevi şi 44 cadre didactice
Str. N. Iorga, nr. 28, Ştei, jud. Bihor, cod.415600
Liceul Tehnologic ,, Unirea” ŞTEI– 596 elevi şi 54 cadre didactice
Str. Independentei, nr. 19. Stei , cod 415600, Jud. Bihor

Valoarea proiectului este de 3.519.499 lei.

