Aproape 300 de scoli valcene nu au
WCuri

” Igienă precară
vâlcene ar trebui

” dacă s-ar respecta legea, peste jumătate din școlile

închise ” din cele peste 775 de școli din Vâlcea, doar 159 (79,5%)

din mediul urban și 165 (28,69%) din mediul rural au autorizație sanitară ” „unui
număr de 279 de școli li s-a respins cererea de eliberare a autorizațiilor sanitare pe
motiv că nu au nici o sursă de apă potabilă, nu au grupuri sanitare, iar sălile de
clasă sunt neigienizate” ne-a declarat Ioan Mihail, director adjunct al ASP Vâlcea
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Inspectorii Autorității de Sănătate Publică (ASP) Vâlcea au demarat, din data de 17 august a.c., controale
prin școlile vâlcene din punct de vedere al igienizării clădirilor și sălilor de clase. În funcție de cele constatate de
inspectori se vor elibera sau nu autorizațiile sanitare necesare funcționării unei unități de învățământ.
În Vâlcea există în momentul de Față școli unde lucrările de reparații nu s-au ﬁnalizat încă . Lucrările derulate pe
ultima sută de metri, la mai puțin de o lună de la începerea noului an școlar, reprezintă o problemă care a intrat
și în atenția premierului că lin Popescu Tăriceanu. Acesta a cerut, la ultima videoconferință de acum câteva zile,
tuturor autorităților locale și inspectoratelor școlare să urgenteze lucrările de reparații în școli.
Peste 450 de școli nu au autorizație sanitară
Lucrările realizate la unitățile școlare vizează reparații exterioare la acoperișuri, împrejmuiri, fațade, învelitori,
jgheaburi, burlane, hidroizolații, asfaltare și amenajarea aleilor. Trebuie realizate igienizări, zugrăveli și reparații

la instalații interioare, grupuri sanitare, gaz, încă lzire, înlocuire rețele de distribuție. În urma centralizării datelor
în cadrul ASP Vâlcea, s-a constatat că în județ există peste 775 de unități de învățământ (școli, grădinițe, creșe,
centre de plasament, facultăți, cantine școlare, cluburi sportive etc.), dintre care 200 sunt în mediul urban, iar
restul de 575 în mediul rural. Din cele peste 775 de școli din Vâlcea, doar 159 (79,5%) din mediul urban și 165
(28,69%) din mediul rural au autorizație sanitară. „Din totalul școlilor care nu au autorizației sanitară, 172 (30%)
nu au solicitat-o niciodată, iar 279 au fost respinse pe motiv că nu au nici o sursă de apă potabilă, nu au grupuri
sanitare, iar sălile de clasă sunt neigienizate. Cu asemenea situații ne-am confruntat în mediul rural. Ministerul
Sănătății și ASP le-a oferit un răgaz directorilor de școli, în sensul că dacă la data controlului nu sunt ﬁnalizate
încă lucrările de igienizare, le vom da autorizația sanitară pa baza unui plan de conformare. Astfel, conducerea
unității va trebui să ducă la îndeplinire tot ceea ce este speciﬁcat în acel plan. Iar noi le vom evalua periodic
activitatea” – ne-a declarat Ioan Mihail, director adjunct al Autorității de Sănătate Publică Vâlcea. În cazul
școlilor care nu obțin autorizații sanitare, se dau avertismente, se aplică amenzi în valoare de 20 milioane lei
vechi și dacă se petrece vreun incident care să ducă la vătămarea corporală a unui elev, răspunzători sunt
directorii de școli. Directorul ASP, Ioan Mihail, ne-a spus că dacă se ajunge într-o asemenea situație, se poate
merge chiar până la închiderea școlii.
„Stadiul de pregătire al școlilor este de 50%”

Echipele de inspectori ai ASP Vâlcea au controlat până în prezent peste 170 de unități școlare vâlcene. „Din
școlile văzute până acum am constatat că la toate, stadiul de igienizare era de 50%. Din câte am observat,
lucrurile par a se mai ﬁ îndreptat comparativ cu anul trecut, când aveam mult mai multe școli cu probleme.
După 1 septembrie a.c., îi așteptăm pe reprezentanții ﬁecă rei școli în parte să se prezinte la sediul ASP Vâlcea
cu toată documentația necesară în vederea obținerii autorizației sanitare”– ne-a mai spus Ioan Mihail.
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