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COMUNICAT
În conformitate cu Ordinul Prefectului Judeţului Teleorman nr. 422/21.08.2018 în perioada
27.08-05.09.2018, au fost verificate unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Teleorman, de
către echipe mixte constituite din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate
Publică şi Inspectoratului Şcolar în vederea constatării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru
începerea în bune condiţii a anului şcolar 2018-2019.
Controalele igienico-sanitare au vizat următoarele aspecte:
- existența autorizației sanitare de funcționare;
- starea clădirilor;
- starea spațiilor de învătământ;
- starea de igienă a grupurilor sanitare;
- modul de aprovizionare cu apă potabilă;
- modul de colectare și evacuare a deșeurilor;
- dotarea cu materiale și ustensile pentru curățenie si dezinfecție;
- starea terenului pentru joacă sau sport.
În urma acțiunii de verificare, situația se prezintă astfel:
Număr total unități școlare - 338 din care :
-

Licee - 21 din care :
În mediul urban 16, autorizate 16
În mediul rural 5, autorizate 5

-

Școli - 127 din care :
În mediul urban 21 , autorizate 21
În mediul rural 106, autorizate 97, neautorizate 9

-

Grădinițe- 190 din care :
În mediul urban 35, autorizate 35
În mediul rural 155, autorizate 118, neautorizate 37

Problemele constatate în urma controalelor au fost:


Grupuri sanitare necorespunzătoare, nefuncționale;



Săli de clasă cu pardoseala sau tâmplăria deteriorate;



Lipsa spațiului amenajat și dotat corespunzător pentru suplimentul de hrană;



Lipsă gard împrejmuitor sau gard deteriorat;



Lipsă contract deșeuri menajere;



Exterior clădire/acoperiș parțial deteriorat;



Truse sanitare incomplete sau cu un conținut cu termen de valabilitate depășit;



Nedepunerea documentației pentru autorizare (pentru un număr de 4 grădinițe).

Având în vedere Planul național de acțiuni tematice de control în sănătate publică aprobat
pentru anul 2018, precum si atribuțiile Ministerului Sănătății pentru asigurarea activităților școlare
în condiții igienico-sanitare corespunzătoare, Direcția de Sănătate Publică Teleorman va desfășura,
în perioada 12.09-28.09.2018, acțiuni de control în cadrul cărora se vor verifica unitățile școlare
neautorizate sanitar, precum și cele la care s-au depistat neconformități.

