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Triajul zilnic de acasă:
- se evaluează starea de sănătate
- se măsoară temperatura corporală

Dacă:
- se prezintă simptomatologie specifică
infectării SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți
în respirație, vărsături, diaree)
- temperatura este mai mare de 37,3 oC

Elevul NU se va prezenta la școală
în ziua respectivă și se va lua
legătura cu medicul de familie.

În prima zi de școală și cel
puțin o dată pe săptămână
elevii vor fi instruiți de către
cadrele didactice în vederea
respectării măsurilor de
protecție și prevenție a
infecției cu SARS-CoV-2

Circuitul elevilor și regulile care trebuie respectate pentru
desfășurarea activităților în condiții de siguranță:

 Elevii în funcție de clase și etaje vor veni la intervale de 5

















minute, fiind repartizați pentru accesul în școală prin două
intrări în clădirea principală și o intrare în clădirea claselor I-IV
Elevii vor ocupa locurile marcate în curtea școlii la distanțe de
minim 1,5 -2 metri. În școală fiecare elev va fi întâmpinat de o
persoană. Fluxul de elevi din curtea școlii va fi supravegheat de
personalul instituției;
Elevii pătrund în incinta școlii după ce își dezinfectează
încălțămintea pe covorașe cu dezinfectant;
Elevii pătrund în sălile de clasă pe culoarul marcat cu bandă
adezivă, care indică sensul de mers și vor fi supravegheați până
la începerea orelor de către profesorii cu care au prima oră;
În sălile de clasă elevii își vor dezinfecta mâinile, utilizând
soluțiile dezinfectante din dozatoare și vor purta permanent
mască;
În fiecare sală de curs elevii vor ocupa locurile stabilite prin
marcaje, cu respectarea distanțării fizice de 1 metru;
Durata orelor este de 55 de minute, cu pauze de 5 minute. În
intervalul de 55 de minute fiecare clasă are o pauză de 10
minute, decalate, timp în care elevii merg la toalete, iar pentru
cei care nu merg profesorii organizează activități recreative în
clasă sau în aer liber fără a se intersecta cu alte clase. În
pauzele de 5 minute este permisă doar circulația profesorilor
de la o clasă la alta ;
Circulația pe coridoare se va face cu respectarea a două
sensuri de mers;
Sălile de clase se aerisesc cu jumătate de oră înainte de
începerea activităților și în fiecare pauză;
La încheierea cursurilor elevii vor fi conduși de cadrul didactic
spre ieșire, mai întâi clasele aferente coridoarelor mici (clădirea
principală) și cele mai apropiate de ieșire, apoi următoarele.Vor
arunca masca pe care au folosit-o în timpul cursurilor, într-un
recipient special la ieșire. Ușile de ieșire sunt cele pe care au
intrat în școală;
Elevii vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada
desfăşurării activităţilor.

PROGRAMUL ACCESULUI ÎN ȘCOALĂ
Anul şcolar: 2020 – 2021
Scenariul galben
P-intrarea principală E-intrarea elevilor

Sfaturi utile pentru părinți:
Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire
la absența elevului în următoarele situații:
• Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul
SARS-CoV-2;
• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate
cu SARS-CoV-2 și se află în carantină.
– În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii
(tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați
telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după
caz, și nu duceți copilul la școală;
– În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului
(la școală), luați-l imediat acasă și contactați telefonic medicul
de familie sau serviciile de urgență, după caz.
-Este nevoie ca părinții să conștientizeze cât este de
importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în
colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală
infecto-contagioasă.
-Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de
învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu
excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea
conducerii școlii.

CONTACTE
112

0800672031

0787858202

0266312570
contact@cnogoga.ro

• Serviciul Național Unic Pentru
Apeluri de urgență
• Linia Telverde a Ministerului
Educației și Cercetării
• Colegiul Național ,,Octavian
Goga”

Responsabilul Comisiei de coordonare a activităților de
prevenire a infecției cu SARS-CoV-2:
prof. Dáné Endre

Director:
prof. Dumbravă Magdalena Camelia

