
Scoli sibiene fara autorizatii igienico-sanitare
Peste 60 de scoli din judetul Sibiu, cele mai multe din mediu rural, functioneaza, in prezent, fara o
autorizatie de functionare emisa de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Sibiu (DSPS). Potrivit
reprezentantilor institutiei, acestea nu indeplinesc conditiile igienico-sanitare necesare acordarii avizului.
 inceputul vacantei de vara este un prilej bun de reabilitare a unitatilor scolare din judetul Sibiu. Pana pe
15 august, cand are loc depunerea de dosare la sediul DSPS, in vederea acordarii avizului, situatia in
judetul Sibiu este urmatoarea: 56 de scoli din mediul rural nu au primit avizul de functionare din partea
directiei de sanatate, iar in Sibiu, 12 scoli sunt neautorizate sanitar. Conform sursei citate, in mediul
urban, unitatile scolare se confrunta cu deficiente in ceea ce priveste grupurile sanitare, care, de cele mai
multe ori sunt necorespunzatoare si insuficiente. De asemenea, salile de clasa sunt neigienizate,
mobilierul este invechit si degradat, peretii fisurati, tamplaria degradata, curtea nu este imprejmuita cu
gard, iar pavimentele sunt si ele degradate.

 Canlizarea si alimentarea cu apa, o problema in mediul rural
 Principalele probleme in mediul rural sunt, asa cum reiese din documentul primit din partea DSPS,
alimentarea cu apa necorespunztoare, grupurile sanitare necorespunzatoare si insuficiente si lipsa unui
sistem propriu de colectare a apelor reziduale. Şi in cazul scolilor din mediu rural, aspectul interior si
exterior al unitatilor de invatamant lasa de dorit. Potrivit informatiilor primite de la aceeasi sursa, exista
scoli in care acoperisul, peretii, mobilierul si curtea imobilului se afla in stare de degradare. De
asemenea, salile de clasa sunt neigienizate, iar iluminatul este necorespunzator.
 Norme de igiena
 Pentru primirea avizului favorabil din punct de vedere igienico-sanitar, scolile trebuie sa indeplineasca
anumite conditii. Potrivit normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea
copiilor si tinerilor, ocupa un loc prioritar aprovizionarea cu apa, colectarea si evacuarea corespunzatoare
a reziduurilor solide si lichide si dotarea cu grupuri sanitare functionale. Nu trebuie neglijata nici
aprovizionarea cu substante dezinfectante in cantitati suficiente sau asigurarea unui iluminat
corespunzator si a unui mobilier adecvat.
 Primaria a demarat lucrarile de vara
 Primaria a inceput, odata cu incheierea anului scolar, lucrari de reparatii, igienizare si imprejmuire la
scoli, licee si gradinite din Sibiu. Suma alocata pentru lucrari este de 120.000 de lei. Potrivit
reprezentantilor primariei municipiului Sibiu, in vara acestui an vor fi igienizate scolile nr. 1, 2, 10, 13,
18, 21, 24 si „Radu Selejean ", gradinitele nr. 5, 43, 42, 33, 20, 7, 19, 41, 1 si „Fratii Grimm ". La scolile
nr. 11 si nr. 25, la Gradinita „Fratii Grimm ", nr. 1 si 33, la Colegiul „Andrei Şaguna ", „D.P. Barcianu ",
„Samuel von Brukenthal " si „Terezianum " vor fi reparate sarpantele, iar lucrari de imprejmuire vor fi
realizate la gradinitele nr. 22, 19 si 41, la scolile nr. 21, 11 si scoala Emil Cioran si I.L. Caragiale, precum
si la Colegiul Transporturi CF.
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