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Anunț de începere proiect
Denumire beneficiar: Școala Gimnazială Muncelu de Sus, judetul Iași
Titlu proiect: Educația continuă la Școala Gimnazială Muncelu de Sus în contextul crizei pandemice create de coronavirusul
SARS-CoV-2 prin achiziționarea de echipamente de protecție/dispozitive medicale, cod smis 146483, finanțat prin Programul
Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
Cod SMIS: 146483
Data începerii implementării proiectului: 01.10.2020
Data finalizării implementării proiectului: 31.12.2022
Obiectivul general al proiectului:
Creșterea capacității Școlii Gimnaziale Muncelu de Sus de a preveni și diminua răspândirea potențială a infecției cu
virusul SARS-CoV-2 în rândul personalului și elevilor.
Prin proiect vor fi achiziționate echipamente de protecție și dispozitive medicale necesare implementării măsurilor de
prevenire și limitare a răspândirii pandemiei cu noul coronavirus în rândul personalului și elevilor școlii. Prin intermediul
acestora se va asigura implementarea măsurilor impuse de OUG 144/2020 în contextul reluării cursurilor școlare în cadrul
insitituțiilor de învățământ. Echipamentele de protecție și dispozitivele medicale vor fi utilizate de personalul școlii și de
către elevi pe durata activităților desfășurate în cadrul instituției, asigurându-se astfel accesul la educație a copiilor din
comuna Mogoșești-Siret, sat Muncelul de Sus la serviciile publice de educație în condiții de siguranță. De asemenea, în urma
implemetării proiectului va contribui și la îndeplinirea indicatorul de rezultat capacitate adecvată de îngrijire și tratament a
cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare, Școala Gimnazială Muncelu de Sus cu ajutorul
echipamentelor achiziționate în urma proiectului va contribui la diminuarea răspândirii virusului și implicit va asigura o
capacitate adecvata de protejare a grupului țintă.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dotarea Școlii Gimnaziale Muncelu de Sus cu 56 dispozitive medicale necesare dezinfectării spațiilor comune. În cadrul
proiectului vor fi achiziționate 13 dispensere pentru săpun, 19 dispensere cu senzori pentru dezinfectanți, 19 aparate de
tipul nebulizatoarelor și 5 termometre cu termoscanere. Acestea vor fi montate/utilizate în sălile de clasă și alte spații
comune ale școlii.
2.
Asigurarea protecției personalului și elevilor școlii împotriva răspândirii epidemiei cu noul coronavirus. Pentru
atingerea acestui obiectiv vor fi achiziționate materiale consumabile (măști, viziere, mănuși, combinezoane, dezinfectant
mâini și suprafețe) necesare prevenirii răspândirii SARS-CoV-2. Distribuirea acestora se va realiza de către personalul
adminsitrativ al școlii, pe durata desfășurării activităților specifice în cadrul instituției.
Rezultatele așteptate ale proiectului:
Asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare cauzate de pandemia cu virusul SARS-CoV-2 în
comunitatea locală Comunei Mogoșești-Siret, jud. Iași, specific în cadrul Școlii Gimnazale Muncelu de Sus prin achizitionarea
de echipamente și dispositive medicale necesare diminuarii riscului de propagare a infectiei cu acest virus - la nivelul a 236
de persoane implicate în activitățile școlii gimnaziale (personal didactic, administrative, auxiliar și elevi) ce vor beneficia de:
80.712 măști de protecție, 4.104 viziere, 684 combinezoane, 28.044 manuși, 1.211 litri dezinfectant mâini, 121 litri săpun
dezinfectant, 13 dispensere săpun dezinfectant, 19 dispensere dezinfectanți cu sensor, 19 aparate de dezinfecție și
sterilizare a aerului de tipul nebulizatoarelor și 5 termometre cu termoscanare.
Valoarea totală : 354.822,70 Lei
Valoare totala eligibilă 344.822,70 Lei
Valoare totală eligibilă nerambursabila din FEDR: 344.822,70 Lei
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