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I. ACCESUL ÎN ȘCOALĂ ȘI CIRCULAȚIA PE CORIDOARE: 

 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; 

 La intrarea în școală fiecare elev va fi întâmpinat de profesorul de serviciu, un cadru medical sau de personalul 

didactic auxiliar sau nedidactic.  

 Elevii vor ocupa locurile marcate în curtea școlii la distanțe de minim 1,5-2 metri; 

 Elevii pătrund în incinta școlii după ce își dezinfectează încălțămintea pe covorașe cu dezinfectant; 

 Elevii vor primi  mască, în cazul în care nu au; 

 Elevii pătrund în sălile de clasă pe culoarul marcat cu bandă adezivă, care indică sensul de mers; 

 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 un metru; 

 Circulația pe coridoare se va face cu respectarea a două sensuri de mers; 

 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. Ușile de ieșire sunt cele pe care au 

intrat în școală; 

 Elevii vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor;  
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 Elevii nu vor parca autoturismele personale în curtea școlii; 

 Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde 

este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ; 

 

II. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR: 

 

 Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta 

aproape unul de celălalt); 

  Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi 

evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate; 

 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală 

(telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). 

 Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu 

substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) şi la finalul 

programului. 

 Sălile de clase se aerisesc cu jumătate de  oră înainte de începerea activităților și în fiecare pauză; 

 Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; 

 Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de 

un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 

 Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort 

mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu 

este indicat; 

  Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă 

fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 

 La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant 

pe bază de alcool. 

 TRIAJUL ZILNIC se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea 

stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea elevului la cursuri. 

 Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 
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– cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, 

dificultăți în respirație - scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 

– cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; 

– cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de 

carantină la domiciliu/carantină instituționalizată. 

 Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităților școlare; 

 Elevii care prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, 

se aplică Protocolul de izolare; 

 Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza 

obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului 

didactic de la prima oră de curs. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar; 

 

 PROTOCOL DE IZOLARE A COPIILOR BOLNAVI 
Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, 

dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată): 

        • Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până 

când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 

        • Vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și, după caz, personalul cabinetului medical școlar; 

        • Dacă pe perioada izolării elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind 

produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; 

        • Nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de familie, farmacie, 

serviciul de urgență sau spital, decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul 

de urgență 112; 

        • Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de 

secunde; 

        • Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite 

infecția la alte persoane; 
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        • Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală minimum 3 zile 

se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverință pe care elevul o va 

preda în format hârtie sau o va transmite electronic dirigintelui/ învățătorului. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul 

cabinetului medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care școala nu beneficiază de cabinet medical. 
 

III: SFATURI UTILE PENTRU PĂRINȚI: 

            1. evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală; 

2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, părintele se va prezenta imediat la unitatea 

școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, 

după caz; 

3. discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu virusul 

SARS-CoV-2; 

4. explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte și că trebuie să respecte 

măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecției; 

5. acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale; 

6. învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum să respecte sfaturile 

generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; învățați-vă copilul să se spele pe mâini: 

atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei 

și ori de câte ori este necesar; 

7. învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia; 

 8. sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de 

folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiți alimente sau băuturi întregii 

grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii. 

9. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.); 

10. 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; 

11. părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor putea însoți copiii în unitatea 

de învățământ, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii; 

12. comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp 

a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. 
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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. 

 

 

IV. ALTE DISPOZIȚII: 

 În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării 

cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al 

părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării 

elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor 

medicale. Elevul care a împlinit vârsta de   18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide 

efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate 

publică județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă 

acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în care nu există cabinet 

medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori; 

 Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:  

1) cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează 

în timpul orelor de curs; 

2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă), cât și cadre didactice/personal auxiliar din unitatea 

de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz;     

 

 

                      Director,                                                                                     Director adjunct, 

    Prof. Dumbravă Magdalena- Camelia                                                            Prof. Dane Endre 


