Colegiul National „Cantemir Voda”
Str. Viitorului, nr. 60, sector 2, Bucuresti
Tel :021 210 69 35

Nr. 2016/09.09.2020
Către Inspectoratului Școlar al Municipiului București
Prin prezenta vă înaintăm scenariul de funcționare potrivit infrastructurii
Colegiului Național Cantemir Vodă
Protecția elevilor dar și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar al unității
noastre de învățământ este prioritară. Prezentul document reglementează adoptarea
unor măsuri necesare pentru a preveni răspândirea virusului SARS -COV- 2, precum
și respectarea unor norme și principii de bază ce vor ajuta la menținerea unui mediu
școlar sigur, sănătos, primitor și incluziv, care să ofere susținere atât elevilor cât și
întregului personal. Recomandările și măsurile care se impun sunt detaliate în
secțiunile următoare.
I. CONDUCEREA ȘCOLII va asigura aplicarea și respectarea măsurilor și
recomandărilor instituțiilor abilitate, cu scopul prevenirii si combaterii răspândirii
virusului Covid-19 astfel:
1.

Pregătirea unității de învățământ pentru începerea anului școlar

a) Evaluarea infrastructurii:
- Conducerea Colegiului Național Cantemir Vodă a identificat toate spațiile
necesare desfășurării procesului educativ conform scenariului II galben, risc mediu.
- S-au evaluat spațiile, s-au făcut măsurători și planuri pentru a împărți elevii pe
grupe, astfel încât să se respecte distanța de 1 m între elevi;
- LICEU – scenariul galben
-Clasa a XII-a A 29, grupa I, 15 elevi, grupa II, 14 elevi
-Clasa a XII-a B 32, grupa I, 16 elevi, grupa II, 16 elevi
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-Clasa a XII-a C 33, grupa I, 17 elevi, grupa II, 16 elevi
-Clasa a XII-a D 31, grupa I, 16 elevi, grupa II, 15 elevi
-Clasa a XII-a E 33, grupa I, 17 elevi, grupa II, 16 elevi
-Clasa a XI-a A 31, grupa I, 16 elevi, grupa II, 15 elevi
-Clasa a XI-a B 29, grupa I, 15 elevi, grupa II, 14 elevi
-Clasa a XI-a C 31, grupa I, 16 elevi, grupa II, 15 elevi
-Clasa a XI-a D 35, grupa I, 18 elevi, grupa II, 17 elevi
-Clasa a XI-a E 30, grupa I, 15 elevi, grupa II, 15 elevi
-Clasa a XI-a F 29, grupa I, 15 elevi, grupa II, 14 elevi
-Clasa a X-a A 29, grupa I, 15 elevi, grupa II, 14 elevi
-Clasa a X-a B 32, grupa I, 16 elevi, grupa II, 16 elevi
-Clasa a X-a C 27, grupa I, 154elevi, grupa II, 13 elevi
-Clasa a X-a D 33, grupa I, 17 elevi, grupa II, 13 elevi
-Clasa a X-a E 32, grupa I, 16 elevi, grupa II, 16 elevi
-Clasa a IX-a A 29, grupa I, 15 elevi, grupa II, 14 elevi
-Clasa a IX-a B 29, grupa I, 15 elevi, grupa II, 14 elevi
-Clasa a IX-a C 27, grupa I, 14 elevi, grupa II, 13 elevi
-Clasa a IX-a D 30, grupa I, 15 elevi, grupa II, 15 elevi
-Clasa a IX-a E 29, grupa I, 15 elevi, grupa II, 14 elevi
-Clasa a IX-a F 28, grupa I, 14 elevi, grupa II, 14 elevi
-Clasa a IX-a G 29, grupa I, 15 elevi, grupa II, 14 elevi
GIMNAZIU:
- Clasa a V-a -28 elevi scenariu galben: clasa a V-a grupa I, 14 elevi, grupa II, 14
elevi
- Clasa a VI-a -33 elevi scenariu galben: clasa a VI-a grupa I, 17 elevi, grupa II ,
16 elevi
- Clasa a VII – a – 38 elevi scenariu galben: clasa a VII-a grupa I, 19 elevi, grupa
II , 19 elevi
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- Clasa a VIII-a A – 35 elevi - scenariu galben, grupa I, 18 elevi, grupa II, 17
elevi
(Grupele vor fi constituite în ordine alfabetică)
- Unitatea a solicitat Primăriei Sector 2 montarea de separatoare Plexiglas, în 9
săli de clasă cu număr mai mare de 30 de elevi
-

Elevii vor învăța în două schimburi;

- Unitatea școlară va fi pregatită și igienizată pentru procesul de învățământ până
la data de 11.09.2020
- s-a identificat un spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte
- după evaluarea infrastructurii coroborată cu numărul de clase și numărul de
elevi din fiecare clasă, Consiliul de administrație a luat hotărârea de suspendare
temporară a activitățiilor de închiriere a sălii de sport și a cantinei;
b) Organizarea sălilor de clasă :
- eliminarea mobilierului care nu este necesar;
- băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față și să nu
fie blocat accesul în sala de clasă;
- dotarea băncilor cu separatoare de Plexiglas în sălile cu peste 30 de elevi;
- montarea de dispensere cu soluții dezinfectante la intrarea în fiecare clasă;
- afișarea de materiale informative pentru elevi privind regulile și normele
igienico-sanitare ce se impun pe perioada cursurilor dar si a recreațiilor, atât in incinta
școlii cât și în perimetrul acesteia;
- realizarea oglinzii clasei pentru a evita schimbarea locului între elevi, pe
durata cursurilor;
c) Stabilirea circuitelor funcționale;
- s-au organizat circuite (în curte, săli de clasă, pe coridoare) pentru a asigura
trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul școlii și de părăsire a acesteia,
facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi;
- s-au amplasat indicatoare vizibile și ușor de înțeles (săgeți) și afișe pe holuri,
uși, săli de clasă;
- se dorește limitarea întâlnirilor între elevi,
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d) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție este asigurată de
autoritățile locale;
- Administratorul de patrimoniu al unității are obligația de a elabora planul de
curațenie și dezinfecție a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri, săli de
sport, curtea școlii, etc);
e) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri ;
2. Aplicarea măsurilor de protecție în incinta și în curtea școlii
- elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască
atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul
unității de învățământ.
- vor fi amplasate coșuri de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor
uzate la iesirea din scoala.
- utilizarea circuitelor funcționale (în curte, săli de clasă, pe coridoare)
-la intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă sunt așezate
dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată
dezinfecția frecventă.
- la intrarea în școală, pe holuri, la toate etajele si corpurile ce clădire cât și in
sălile de clasă vor fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de
igienă/protecție.
- ușile vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor, pentru a evita
punctele de contact;
- accesul oricăror persoane străine în școală va fi interzis, în afara cazurilor
excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii.
3. Organizarea accesului în școală;
- elevii vor fi preluați la prima oră de către profesorul care v-a preda prima oră de
curs si vor fi conduși la ieșirea din unitate de către profesorii care vor avea ultima ora
de curs;
- căile de acces (porți, uși) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor;
- după dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
- accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis, în
afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii.
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4. Organizarea programului școlar
- programul scolar va fi conform orarului validat in CP si aporobat in CA
5. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ
- Vor fi afișate postere/flyere și se va face un instructaj periodic elevilor, in
vederea aplicării normelor igienico-sanitare. Vor fi transmise următoarele informații:
• Spălați-vă des pe mâini!
• Tușiți sau strămutați în pliul cotului sau într-un șervețel!
• Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!
• Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!
• Nu vă strângeți în brațe!
• Păstrați distanțarea fizică, evitati aglomeratiile!
• Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!
- Spălarea/Dezinfectarea mâinilor:
Toți elevii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
● imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
● înainte de pauza/ pauzele de masă;
● înainte și după utilizarea toaletei;
● după tuse sau strănut;
● ori de câte ori este necesar.
- Purtarea măștii de protecție :
● Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de
învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin
unitatea de învățământ și în timpul recreației ;
● Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!
6. Instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații
către elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu Covid-19;
- Conducerea unității de învățământ a desemnat un responsabil pentru a
coordona activitățile de prevenire a infecției cu Covid-19 la nivelul unității in
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persoana domnului administrator de patrimoniu. Acesta va fi în permanentă legătură
cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții Inspectoratelor Școlare Județene / al
municipiului București, ai Direcțiilor de Sănătate Publică, ai Autorităților Publice
Locale și ai CJCCI, respectiv CMBCCI.
- se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. Autoritățile
sanitare locale vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de
absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii;
- Personalul medical existent, medic stomatolog și asistent stomatologie
(momentan DSP-ul nu a nominalizat medic cabinet școlar și asistent ) va efectua
instruirea personalului pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru
implementarea normelor din prezentul document și va furniza informații privind:
• elemente generale despre infecția Covid-19
• recunoașterea simptomelor COVID-19,
• modul de purtare și eliminare corectă a măștilor,
• tehnica spălării pe mâini
• măsurile de distanțare fizică necesare.
- Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau
responsabilul desemnat, în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs
simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte
simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată),
însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare
- Instruirile periodice ale elevilor se vor face în prima zi de școală și cel
puțin odată pe săptămână astfel, elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în
vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu Covid-19;
- în clase, pe coridoare și în grupurile sanitare vor fi afișate postere cu
informații în acest sens.
- comunicarea de instrucțiuni / informații pentru părinți:
- Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igienă și sănătate a
copiilor, astfel încât revenirea în școală să fie în siguranță;
- Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să
acționeze responsabil.
- Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice
în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de
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prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. Părinții au obligația să anunțe unitatea de
învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:
- Elevul prezintă simptome specifice;
- Elevul a fost diagnosticat cu Covid-19;
- Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu Covid-19 și se află
în carantină.
7. Măsuri pentru elevi și personal din școală aflat în grupele de risc.
- Personalul cu risc (ex. persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane
cu imunitate deficitară) va reveni în școală cu avizul medicului de medicina muncii;
- elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe,
obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare,
boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), vor reveni în
școală, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al
părinților. După caz, școala va propune măsuri pentru asigurarea procesului
educațional la distanță.

II. CADRE DIDACTICE
- masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de
învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin
unitatea de învățământ și în timpul recreației;
- cadrele didactice își vor dezinfecta obligatoriu mâinile în următoarele situații:
la intrarea în cancelarie; la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în
comun; la intrarea si iesirea din sala de clasă și ori de câte ori e nevoie;
- se va folosi e cat posibil agenda personala pentru notarea absentelor si a notelor
si acestea se vor trece periodic in catalog pentru limitarea folosirii cataloagelor.
- se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;
- consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție;
- realizarea oglinzii clasei se va face de către diriginte/învățător prin stabilirea
modului de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi;
- asigură aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, apoi în timpul recreațiilor,
minimum 10 minute precum și la finalul cursurilor;
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- gestionează fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la
clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar si pe holuri);
- asigură comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării
intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
- anunță cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de școală în cazul în
care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (ex. tuse,
febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree,
mialgii, stare generală modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în
vederea aplicării protocolului de izolare;
- supraveghează elevii pe toată durata pauzelor, pentru păstrarea distanțării fizice;
- instruiesc elevii să nu interacționeze fizic (să nu se îmbrățișeze, nu își vor atinge
reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
- evită experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune între elevi.
Elevii nu se vor muta din clasa în laboratoare;
- nu vor organiza jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică
schimbul de obiecte;
- elimină jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la
reducerea distanței dintre elevi;
- organizează doar jocuri sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer
liber;
- evită utilizarea de echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii; 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 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;
- monitorizeaza absențele elevilor zilnic;
- comunică cu părinții telefonic sau prin mijloace electronice. În școală nu se
desfășoară consultații cu părinții sau ședințe cu părinții, acestea se vor organiza online.
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IV. ELEVI
- masca de protecție este obligatorie pentru toti elevii și va fi purtată în sălile de
clasă, în timpul deplasării prin școală sau în timpul recreației;
- masca de protecție este obligatorie și în timpul recreației în aer liber sau în
spațiile aglomerate, atunci când nu se poate asigura distanțarea socială;
- locurile din clasă trebuie sa fie fixe. După aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu
vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
- contactul între elevii din clase diferite va fi evitat atât pe culoare cât și la
grupurile sanitare;
- vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
- vor evita să interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc
mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
- nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei
obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, etc)
- toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de
alcool la intrarea in școală, la începerea orelor precum și după utilizarea grupurilor
sanitare;
- elevii nu pot parasi salile de clasa în timpul pauzelor pentru a se juca pe holuri,
singuri sau împreună cu alți copii

Instructaje pentru elevi:
• Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun;
• Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;
• Purtați corect masca de protecție;
• Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate;
• Acoperiți-vă gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit
în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista
utilizată.
• Curățați obiectele / suprafețele utilizate sau atinse frecvent, folosind servețele /
dezinfectante;
• Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse
sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.
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• Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări.
AȘA DA:
• Spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască
• Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri
• Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare
• Pune masca cu partea colorată spre exterior
• Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului
• Acoperă nasul, gura și bărbia
• Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele
• Evită să atingi masca
• Scoate masca apucând-o de barete
• Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți
• După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac
• Spală-te/dezinfecteaza-te pe mâini după ce arunci masca

AȘA NU:
• Nu folosi o mască ruptă sau umedă
• Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie
• Nu purta o mască prea largă
• Nu atinge partea din față a măștii
• Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită
reatingerea măștii
• Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane
• Nu refolosi masca
• Nu schimba masca cu altă persoană
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V. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR (A)/ NEDIDACTIC (B)
- Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de
învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în birouri, în cancelarie, în timpul
deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației;
V. 1. Măsuri care privesc carantinarea documentelor
- imprumutul/ restituirea cartilor se va face cu respectarea următoarelor reguli:
a) documente (cărţi, reviste etc.) pe hârtie fără elemente din plastic:
minimum 3 zile carantină;
b) documente pe hârtie cu coperte laminate și documente din plastic
(CD, DVD etc.): 10 zile carantină sau dezinfectarea acestora cu produse biocide
avizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile;
- toate operațiunile de manipulare, carantină, dezinfecție şi curățenie vor
trebui să fie executate purtând echipamentele de protectie.
V.2 Măsuri privind predarea-primirea manualelor școlare
- elevii vor igieniza și dezinfecta acasă manualele primite;
- predarea manualelor către elevi pentru anul școlar 2020-2021 se va face de
către diriginte pe baza unei programări făcută de responsabilul cu manuale al școlii.
V.3. Personalul de intreținere și operațional
- asigură aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor prin deschiderea ferestrelor
timp de minimum 30 minute, în timpul pauzelor, dar și după plecarea elevilor;
- mătură zilnic curtea scolii, înaintea începerii cursurilor;
- verifică și face completarea și reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei,
astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie
igienică, prosoape de unică folosință etc);
- realizează curățenia zilnică și dezinfectarea regulată a suprafețelor atinse în
mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);
- verifică în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor
personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt
folosite doar prosoapele de hârtie de unică folosință;
- efectuează curățenia și dezinfecția cu soluții avizate;
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- la finalul orelor de curs, curăță ușile, dezinfectează podelele, băncile, scaunele,
mobilierul, materialele didactice și echipamentele de lucru utilizate de elevi în fiecare
sală de clasă dar și suprafețele de contact des utilizate: scări, balustrade, clanțe,
întrerupatoare, telecomenzi, tastaturi.
V.4. Personalul medical
Asigura efectuarea si respectarea protocoalelor (de triaj/ izolare a elevilor
bolnavi)
Protocol de triaj al elevilor
a) Triajul epidemiologic al elevilor se efectuează conform prevederilor legale
în vigoare:
1. La revenirea în colectivitate elevii vor prezenta o adeverință
medicală de intrare în colectivitate
2. Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului comun
1668/5298/2011 și OMS 653/2001
b) Triajul zilnic: Este important ca:
- părinții/ reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și
să înțeleagă de ce copiii cu simptome nu ar trebui aduși la școală;
- întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor și a
personalului pentru a diminua riscurile de infectare.
1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea
temperaturii corporale și aprecierea stării de sanatate a copilului, în urma căreia
părintele decide prezentarea elevului la cursuri.
Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:
- cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, și / sau simptomatologie specifică (tuse,
dificultăți în respirație – scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;
- cei confirmați cu infecție cu Covid-19, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
- cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu Covid-19,
aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată.
Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:
- când nu se regăsesc în nici una din situațiile de mai sus;
- dacă unul din membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului
respirator, dar nu a fost confirmat Covid-19;
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- cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul
curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători / prurit);
2. De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia
starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de
sănătate adresate elevilor;
3. În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau
simptomatologie specifică infectării Covid-19, se aplică Protocolul de izolare;
4. 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 (ex. tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome
de boală infecțioasă (febră, 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 de părinte sau persoana desemnata de părinte sau representant
legal.
- Vor fi anunțați imediat aparținătorii 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 apartinatorului 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;
- Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant /
medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.
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VI.

PĂRINȚI ȘI MEMBRI AI COMUNITĂȚII

Diriginții și învățătorii îi vor informa permanent pe părinți /aparținători cu privire
la măsurile de protecție luate de școală împotriva infecției Covid-19
Este necesară izolarea la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor
simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și
a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;
- Sfaturi utile pentru părinții:
* Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei
din jur împotriva infecției cu noul coronavirus;
* Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va
fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea
infecției;
* Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice
modificări ale stării lui emoționale;
* Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu
acesta despre cum respectăm 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 cate ori este necesar;
* Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i
importanța și necesitatea purtării acesteia;
* Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să
nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de
telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc)
* Este interzisă oferirea de mâncăruri sau de băuturi întregii clase la ziua
de naștere a copilului sau cu alte ocazii;
* Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului
(telefon, tabletă, computer, mouse etc);
* Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
* 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;
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* 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;
- 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.
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Anexa 1
Stabilirea circuitelor funcționale;
1. Care este ora de sosire la școală?
Elevii vor sosi la școală în intervalul orar 7.00-7.25
În graficul de sosire la școală este menționată poarta de intrare pentru fiecare clasă,
pentru a evita supra-aglomerarea unei singure intrări.

Clasa

Gimnaziu

Ora de
intrare în
școală
7.00
7.00

Ora de
începere a
cursurilor
7.30
7.30

Liceu
13.00

13.30

Poarta de
intrare

Intrarea în
școală

Poarta mare
din Bd.
Dacia

Poarta mare
din Bd. Dacia

Poarta mare
din Bd.
Dacia

Poarta mare
din Bd. Dacia

2. Ce se întâmplă când am ajuns în curtea școlii?
Elevii trebuie să păstreze distanța de 1,5-2 m între ei; se vor îndrepta organizat
către intrarea în școală.
3. Cum se face intrarea în sălile de clasă?
Pentru a intra în școală, elevii vor folosi intrarea principala dinspre Poarta mare din
Bd. Dacia
Fiecare elev se îndreaptă către sala de clasă după ce s-a dezinfectat la intrarea în
școală, însoțit de cadrul didactic care are prima oră la clasă.
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4. Ce se întâmplă în sala de clasă?
Important! Pană la ora de începere a cursurilor toți elevii trebuie să fie în sala de
clasă.
Elevii pot avea asupra lor o sticlă de apa și servețele.
Fiecare elev își va păstra sala de clasă și banca pe parcursul orelor (conform
oglinzii clasei)
În pauze, dacă ies pe hol sau în curtea școlii, elevii vor păstra între ei distanța de 1.5 m
5. Cum se iese din școală?
Elevii pot ieși din școală la sfârșitul orelor de curs.
Elevii vor parăsi școala pe ieșirile marcate și semnalizate.
La ieșirea din școală:
• se va arunca masca folosită într-un recipient special cu pedală și sac de gunoi
• își vor dezinfecta mâinile
• elevii vor fi însoțiți de profesor până la poarta școlii.

Director,

Dogaru Gheorghe
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