
IMPORTANT 

SFATURI PENTRU ELEVI 

1. Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască in permanenta, atunci 

când se află în incinta unităţii de învăţământ pe toată durata activităților,  în timpul pauzelor, atât 

în interior, cât  şi  în exterior; 

2. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 

3. Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de 

folosinţă personală (telefoane, instrumente de scris,  etc.). 

4. Produsele alimentare destinate consumului elevilor vor fi doar preambalate, iar apa de băut va fi 

consumată doar din sticlă cu dop. 

5. Accesul elevilor se va face, în funcție de programul stabilit pentru fiecare clasă, cu cel mult 20 de  

minute înainte de începerea orelor, pe traseul stabilit. 

6. La intrarea în școală, elevii vor păstra distanța fizică (pentru a evita aglomerația,  vor ocupa unul 

din marcajele făcute pe spațiul din curtea școlii),  își vor dezinfecta încălțămintea și mâinile, iar 

dacă nu  au mască, vor primi una din partea personalului unității de învățământ. După dezinfectare 

elevii vor merge direct în sălile de clasă. 

7. Deplasarea pe holuri se va face exclusiv pe partea dreaptă, pe lângă perete, în șir indian, 

păstrându-se distanța de cel puțin un metru față de persoana din față si față de persoana care 

circulă din sens opus. 

8. Elevii vor folosi dispenserele/flacoanele cu soluţie dezinfectantă pentru mâini: imediat după 

intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă; înainte de pauzele de masă;  înainte şi după 

utilizarea toaletei;  după tuse sau strănut;  ori de câte ori este necesar. 

9. În pauze elevii nu vor avea acces la magazinul din școală sau la cele aflate în proximitatea școlii. 

10. După terminarea orelor de curs, elevul se va îndrepta spre ieșirea anunțată, sub supravegherea 

profesorilor care au desfășurat orele, a profesorilor de serviciu și a personalului administrativ al 

școlii (până la părăsirea curții unității școlare), cu respectarea distanțării fizice. 

Reguli pentru orele de sport: 

1. Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor echipe / grupuri se organizează cu respectarea 

distanţei maxim posibile dintre elevi; 

2. Se vor desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică ( de preferat în aer liber, dacă 

permit conditiile meteo); 

3. Orele de educaţie fizică efectuate în sălile de gimnastică (Sala 3/ Sala 40 ) se vor limitata la 

activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim 

posibile. Sălile vor fi permanent aerisite, iar după fiecare grupă de elevi vor fi dezinfectate. 

4. Pe tot parcursul activităţilor, elevii nu își vor  atinge faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile 

neigienizate; 

5. La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă 

a mâinilor prin utilizarea  dezinfectanților; 

  



 

SFATURI PENTRU PĂRINȚI 

1. Părinții vor evalua zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală; 

2. 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: elevii vor aștepta în sala 19 (sală de 

așteptare). Părinții se vor prezenta imediat ce au fost anunțați la unitatea scolara şi vor contacta telefonic 

medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz; 

3. Părinții vor sfătui copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi îi vor explica importanţa şi 

necesitatea purtării acesteia; 

4. Părinții vor învăța copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi elevi 

obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, etc.) Nu vor oferi alimente sau 

băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii; 

5. Pachețelul copilului va conține doar alimente ambalate (fără: snacksuri, chipsuri, etc.) și, obligatoriu, o 

sticluță de APĂ (nu doze cu băuturi carbogazoase, suc la pai, etc.) 

6. Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în 

clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii;. 

7. Părinții trebuie să informeze dirigintele/învățătorul  dacă elevul prezintă simptome de Covid-19, a fost 

diagnosticat cu această boală sau a fost contact al unei persoane infectate. 

8. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va 

realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverinta pe 

care elevul o va preda învățătorului/dirigintelui la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la 

nivelul cabinetul medical şcolar. 

 

 


