Măsuri generale

Triajul epidemiologic al elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, acasă, de către părinte,
prin măsurarea temperaturii.
 Va fi păstrată locația claselor. Contactul între elevii din clase diferite va fi evitat;
 Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi,
iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă
 Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între
ei pe toată perioada cursurilor; fiecare diriginte va realiza, în prima zi de școală, oglinda clasei.
 Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
 Este interzis schimbul de obiecte personale; pentru eventualele situații în care elevul este scos la tablă, acesta
trebuie să aibă asupra lui un marker tip whiteboard albastru sau negru.


Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație
în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
 Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30
minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;
 Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu
se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
 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.
 În fiecare sală de clasă sunt amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile
de gunoi sunt de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior.
Organizarea grupurilor sanitare
 S-a asigurat decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în
curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice;
 Va fi gestionat de către profesorul care a avut oră la clasă, conform orarului din Anexa 1, fluxul de elevi care
merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);
 Se va verifica în permanență, de către personalul de îngrijire, dacă grupurile sanitare permit elevilor și
membrilor personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate
prosoapele de hârtie de unică folosință.
 Se va verifica și se va face completarea, 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);



Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent
(conform Planului de curățenie și dezinfecție);Anexa 2
Sunt afișate materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

Organizarea cancelariei / sălii profesorale:
 Pe timpul programului, în sala profesorală pot sta maximum 5 cadre didactice, iar în cazul în care numărul
profesorilor este mai mare, se va utiliza ca un al doilea spațiu cu rol de sală profesorală sala 5.
 Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:
o la intrarea în cancelarie;
o la preluarea catalogului spre completare, o data pe săptămână, conform programării, Anexa 3, sau a altor
materiale utilizate în comun;
 Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;
Organizarea curții școlii:
 Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să păstreze distanțarea fizică;




Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor.
Pe timpul pauzelor, clasele de elevi vor ocupa fiecare, un perimetru bine delimitat, respectiv de la catarg
spre terenul de sport clasa a IX-a A și IX B( ies în pauză la ore diferite) și de la catarg spre cabina
portarului clasa a X- a și a XII.
Clasa a XI-a va ieși în pauză în zona verde aferentă corpului B de clădire- sala de clasă 14.

Organizarea programului școlar
Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere începerea cursurilor la intervale orare diferite astfel
încât să se evite aglomerările la intrare și la ieșire în pauze.
Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor:
● Intervalele aferente recreațiilor vor fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte,;Anexa 1
● Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
● Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice care au avut oră la respectiva clasă,
pentru păstrarea distanțării fizice;
● 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;
● Nu vor fi utilizate băncile exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de
distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
● Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
● Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință
personală de tip telefoane, tablete, instrumente de scris,
Organizarea activităților sportive:
● 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;
● Se va efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare clasă de elevi.
Organizarea activităților practice în sălile de demonstrații
● Acestea vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea fizică;
● Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi. Vor fi prevăzute modalități
de dezinfectare adaptate;
● Vor fi organizate activități individuale pentru a evita schimbul de materiale;
● Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare;
● Atunci când grupe diferite de elevi se succed în sălile de demonstrații, va fi realizată curățenia și dezinfecția
suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;
● Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;
● La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele și
echipamentele de lucru utilizate de elevi.
Monitorizarea prezenței:
● La nivelul unității de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. Direcția de sănătate
publică va fi anunțată în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor și/sau
personalului, cauzate de boli respiratorii.
Măsuri de protecție la nivel individual:
Sunt afișate la loc vizibil mesaje de acest tip
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 (atunci când se află în
interior);
● Masca de protecție este obligatorie pentru elevi și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea
de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior și exterior);
● Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!
3. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ
Curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor reprezintă componente esențiale în lupta împotriva răspândirii
virusului, conform Anexei 2

Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți
privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2
a. Personalul medical sau, în absența acestuia, personalul desemnat de unitatea de
învățământ, 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 SARS_CoV2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe
mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor,
măsurile de distanțare fizică necesare.
Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat
de conducerea unității 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.
b. Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână
elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și
prevenție a infecției cu SARS_CoV2
c. Comunicarea de instrucțiuni / informații pentru părinți:
Părinții vor fi încurajați să contribuie 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.
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.
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 prevenire îmbolnăvirilor
în colectivitate dar și alte subiecte propuse în Anexa 5
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 SARS-Cov2;
Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov2 și se află în
carantină.
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
preșcolarului/elevului la cursuri.

