
 

ANEXA 2 

 

INSTRUCȚIUNI    PENTRU    ELEVI 

 

 Accesul elevilor în curtea școlii este permis cu cel mult 15 minute înainte de începerea 

programului, menținându-se distanțarea fizică; copiii nu vor fi însoțiți de părinți. 

 Intrarea elevilor în unitatea de învățământ se va face pe traseele prestabilite (comunicate 

de învățători și diriginți), respectând indicațiile personalului care va gestiona sosirea și 

fluxurile de persoane. 

 Căile de acces (de tip poartă/ușă) vor fi menținute deschise, pentru a limita punctele de 

contact. 

 La intrarea în școală, elevii își vor dezinfecta încălțămintea pe covorul de decontaminare, 

apoi își vor dezinfecta mâinile și vor primi o mască de protecție. 

 Deplasarea spre sala de clasă se va face întotdeauna pe partea dreaptă a coridorului, 

respectând săgețile colorate. 

 Elevii vor face parte din aceeași grupă/clasă pe toată perioada semestrului, putând schimba 

grupa/ clasa doar în situații justificate. 

 Elevii vor ocupa în mod constant aceleași locuri în bănci și nu le vor schimba între ei pe 

toată perioada cursurilor. 

 În timpul pauzelelor, deplasările elevilor în clasă și între clase vor fi limitate pe cât posibil; 

  Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau apa și nu vor schimba între ei obiecte de 

folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris etc.). 

 În pauze, elevii nu vor avea acces la magazinul din școală sau la cele aflate în apropiere. 

 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). 

 Se impune o igienă riguroasă a mâinilor: spălarea cu apă caldă și săpun timp de 20 de 

secunde/ dezinfectare periodică. 

 Elevii pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer 

liber, fără a utiliza echipamente sportive care să fie manevrate de toți.  

 Părăsirea unității de învățământ se va realiza pe traseul stabilit pentru fiecare clasă/grupă 

în parte; la ieșire, elevul va arunca masca de protecție la coșul special amenajat și își va 

dezinfecta mâinile.  

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Spălaţi-vă des pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă caldă și săpun 

/ Dezinfectați-vă: 
 

• imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă; 

• înainte de pauza/pauzele de masă; 

• înainte şi după utilizarea toaletei; 

• după tuse sau strănut; 

• ori de câte ori este necesar. 

 

                                        Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate! 

 

 

2.    Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!  
 Mențineți distanța pe durata întregului program școlar, inclusiv în pauze! 

 În clasă, respectați-vă locul în bancă - acelaşi pe tot parcursul prezenţei în sala de 

curs! 

 

 

3.    Purtaţi corect masca de protecție atunci când vă aflaţi în interiorul 

şcolii!  
 

                                                                        Schimbul măştii  între persoane este interzis. 

 

 

 

4. Discutaţi cu profesorii/ învățătorii dacă aveţi întrebări sau griji. 



ANEXA 3 
 

INFORMAȚII  PENTRU PĂRINȚI 

 Părinții/reprezentanții legali ai elevilor vor fi informați în permanență cu privire la activitățile 

desfășurate, programul elevilor, măsurile de protecție luate în școală împotriva infecției cu SARS-CoV-

2 sau cu alte boli contagioase.  

 Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educaţie este esenţial. 
 Părinții și cadrele didactice trebuie să le ofere copiilor sentimente de siguranță și ocrotire, să discute cu 

aceștia despre orice modificare a stării emoționale; 

 Comunicarea cadre didactice- părinţii se va realiza ori de câte ori este nevoie:  telefonic sau online 

(prin întâlniri organizate individual ori reuniuni cu părinții clasei, e-mail etc.), evitându-se deplasarea 

la școală.  

 Părinții îi pot însoți pe copii numai până la poarta școlii, accesul în unitatea de învățământ fiind permis 

doar în cazurile speciale, la solicitarea conducerii/cadrului didactic/personalului medical. 

 Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi netrimiterea în 

colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă: 

 În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, 

vărsături, etc., acesta nu va fi adus la școală: se va contacta medicul de familie/ serviciul de urgență, 

după caz;  

 În cazul în care copilul are simptome în timpul programului (la şcoală), părinții vor fi anunțați de 

personalul medical/un cadru didactic. Sala 19 de la parter va fi  folosită pentru izolarea elevilor, până 

la sosirea părinților. 

 Părinţii au obligaţia să anunţe învățătorul/dirigintele cu privire la absenţa elevului de la cursuri în orice 

situație, cu atât mai mult dacă: 

   • 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 şi se află în carantină. 

 Părinții și cadrele didactice vor explica tuturor copiilor că nu trebuie sub nicio formă să-i stigmatizeze 

pe cei care au fost infectați cu SARS-CoV-2, după reîntoarcerea lor la școală. Toți trebuie să înțeleagă 

faptul că virusul îi poate afecta pe oricare dintre ei, indiferent de zona în care locuiesc, de etnie, de 

vârstă, de gen sau de situația materială. 

 Părinții elevilor care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu: boli respiratorii cronice severe, 

obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare 

de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv) sau locuiesc împreună cu o persoană aflată în 

situație de risc, pot solicita conducerii unităţii de învăţământ asigurarea procesului educaţional la 

distanţă, în baza unor documente medicale. 

 Părinții elevilor din clasele pregătitoare vor prezenta, în prima săptămână de școală, următoarele 

documente: adeverință – boli cronice, dovada vaccinării, aviz de intrare în colectivitate, adeverință – 

apt pentru a desfășura activități sportive. Pentru copiii cu boli severe e nevoie, la revenirea la școală, 

de un aviz de la medicul de familie/specialist, după caz. 

 Revenirea în școală după o perioadă de absenţă mai mare de 3 zile consecutive, din motive medicale, 

se va face numai pe baza avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie sau, după caz, de către 

medicul curant. Adeverinţa medicală va fi vizată  la cabinetul medical şcolar. 

 Cadrele didactice vor acorda suport părinților pentru utilizarea platformelor/aplicațiilor IT; dacă elevii 

participă la ore on-line, părinții vor asigura elevilor un spațiu propice de lucru, fără factori perturbatori 

în preajmă. 



 Conform prevederilor Legii Educației Naționale, înregistrarea/fotografierea/distribuirea de imagini ori 

înregistrări în care apar cadre didactice/ elevi, fără acordul acestora sau al părinților tuturor celorlalți 

elevi sunt interzise. În caz contrar, vor suporta consecințele legale.



 


