
Precizări comune 

 

Ministerul Educație-Ministerul Sănătății privind exceptarea de la portul măștiide 

protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar 

 

Regulile și excepțiile privind purtarea măștii sunt stabilite de Ministerul Sănătății care are 

ca atribuție principală elaborarea de politici, strategii și programe de acțiune în domeniul 

sănătății populației, în Ordinul Comun MS-MAI nr. 874/81/2020 din 22 mai 2020 privind 

instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea 

obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării 

de alertă. 

 

Potrivit actului normativ mai sus-menționat, preluat și în Hotărârea de Guvern nr. 3 din 

12 ianuarie 2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României masca de protecție 

trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun 

și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în oricare dintre spațiile închise ale incintei. 

 

În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot 

exista unele excepții, de la purtatul măștii, în conformitate cu dispozițiile cuprinse la subpct. 2, 

Pct. I din Anexa Ordinului 874/81/2020, astfel: 

a) angajatul este singur în birou; 

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare; 

c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante 

(temperaturi ridicate, umiditate crescută); 

d) copiii cu vârstă mai mica de 5 ani; 

 

Persoanele alergice la materiale din care sunt confecționate măștile pot purta măști 

confecționate din alte materiale decât cele la care se știu că sunt alergice, sau alte forme de 

protecție ( de exemplu-viziere). 

 

Persoanele cu afecțiuni respiratorii cronice cu capacitate redusă de oxigenare au risc 

crescut de a dezvolta forme severe de COVID-19 și de aceea este recomandată participarea lor 

online la activitățile didactice în locul prezenței fără mască.  

 

Astfel, din dispozițiile legale mai sus menționate, rezultă că excepțiile se aplică în funcție 

de evaluarea riscului efectuat de medicul de medicina muncii al unității, sau de către medical 

curant pentru persoanele care prezintă alergii. 
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