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Ca urmare a articolului publicat ȋn vasluianul.ro pe data de 15 februarie 2022, sub titlul 

„Liceele din Vaslui, blocate de cazurile Covid! La „Emil Racoviță”, 10-15 elevi pe zi cu 

adeverințe de la DSP!”, cu referire generală, dar și particulară, asupra modului în care pandemia 

afectează procesul didactic, considerăm necesare câteva precizări. Astfel, din ultima situație 

centralizată la nivelul întregului județ, rezultă că, în cadrul învățământului liceal și profesional cu 

frecvență, un număr de 23 de elevi sunt izolați, în urma efectuării testului PCR, prin decizia DSP 

Vaslui, iar 21 de elevi sunt în carantină.  

Întrucât articolul viza o situație alarmantă la nivelul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” 

Vaslui, menționăm că, la data de 16 februarie 2022, situația era următoarea: liceul are înscriși 

807 elevi; în săptămâna 7-13 februarie 2022 au fost ȋn izolare 7 elevi, iar ȋn carantină 13; dintre 

aceștia, 13 elevi se aflau ȋn carantină, 9 elevi au ieşit din carantină până la data de 9 februarie, doi 

pe data de 10 februarie, iar alți doi pe 14 februarie; în zilele de 14 şi 15 februarie, 3 elevi au 

decizii de izolare şi niciun elev nu are decizie de carantinare; niciun cadru didactic nu se află ȋn 

izolare sau ȋn carantină. 

Menționăm că, la nivelul tuturor unităților de învățământ din județ, orele de curs se 

desfăşoară cu respectarea strictă a ordinului M.E. şi M.S. nr. 5338/2015/2021 modificat de 

ordinul comun M.E. şi M.S. nr. 3030/82/2022. Elevii beneficiază de măşti şi dezinfectant, clasele 

sunt dezinfectate între schimburi și la sfârșitul orelor de curs cu biocide şi lămpi UV, asigurându-

se fluxuri diferite pentru accesul/ ieșirea elevilor în/ din instituție. De asemenea, distribuirea 

testelor antigen s-a făcut periodic prin ISJ Vaslui, în funcție de ritmicitatea primirii acestora de la 

distribuitori, respectându-se cele două zile de referință pentru raportare: luni și joi, când se 

realizează și centralizarea testelor pozitive care se certifică apoi prin testul PCR. Cabinetele 

școlare, acolo unde există, sunt funcționale și monitorizează permanent starea de sănătate a 

elevilor. 

În altă ordine de idei, ne manifestăm disponibilitatea de a oferi informații oficiale pentru 

mass-media, astfel încât articolele să reflecte cât se poate de obiectiv realitatea din instituțiile de 

învățământ din județ. 
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