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Comunicat de presă
Informare privind situația epidemiologică în unitățile de învățământ din județ
În ziua de miercuri a fiecărei săptămâni se centralizează, la nivelul județului și se transmite la
Ministerul Educației situația epidemiologică existentă în unitățile de învățământ.
Miercuri, 6 octombrie 2021, scenariile de funcționare (cf. Ordin comun ME/MS 5338/1082/2021)
și situația epidemiologică în unitățile de învățământ din județul Bistrița-Năsăud se prezită
astfel:
SCENARIUL 1:
(participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în
unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, indiferent
de rata de incidență cumulată, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii
infecțiilor cu SARS-Cov-2, până la suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor
confirmate în grupă/clasă/unitate de învățământ/conexă)
Număr de unități de învățământ în scenariul 1
– cu toate clasele/grupele în sistem față-în252
față
Număr de preșcolari/elevi în scenariul 1
43876
SCENARIUL 2:
(participarea zilnică, în sistem online, a tuturor elevilor cu aplicarea dispozițiilor art. 6, în
funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-Cov-2 într-o clasă/grupă/unitate
de învățământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul
grupei/clasei/unității de învățământ/conexe)
Număr de unități de învățământ în scenariul 2
0
– integral în sistem online
Număr de unități de învățământ care au cel
puțin o clasă/grupă în sistem online
45
Număr de clase/grupe cu activitatea în sistem
online
Număr de preșcolari/elevi care studiază online
– indiferent de cauză
SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ
Număr copii/elevi confirmați Covid-19
Număr personal confirmat Covid-19

126
3336

168
98

Situația epidemiologică din unitățile de învățământ este într-o continuă dinamică.
Scenariile de funcționare ale unităților de învățământ se actualizează zilnic, în funcție de
situația epidemiologică existentă/cazurile confirmate.
În acest moment, nicio unitate de învățământ din județ nu funcționează integral în sistem
online.
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