
EXTRAS 
PROCEDURA PENTRU MODALITĂŢILE DE DESFĂŞURARE A SESIUNILOR DE 

EXAMEN LA NIVELULUNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 
 
• Elevii  și profesorii aşteaptă distanţaţi triajul epidemiologie; 
• verificarea temperaturii (cadrul medical desemnat de DSP măsoară 

temperatura elevilor)  (temperatură care nu trebuie să depăşească 37,3 grade 
Celsius); 

• elevii primi măști în spaţiul special indicat de la intrare; 
• elevii care corespund din punctul de vedere al stării de sănătate intră în incinta 

şcolii, se deplasează pe traseul marcat vizibil şi rămân în locurile marcate aflate la 
distanţa de cca doi metri între ele, până la completarea grupei/sălii de elevi; 

• în situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic 
prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i 
se va permite accesul în unitatea de învăţământ; 

• accesul elevilor în unitatea de învăţământ este permis până la ora prevăzută de 
program. 

• personalul didactic soseşte în unitate  înainte de începerea activităţii şi intră în 
incinta şcolii, deplasându-se pe un traseu marcat; 

• accesul în incinta unităţii de învăţământ se face pe traseul de intrare delimitat şi 
semnalizat, respectând normele de distanţare fizică, conform schiţelor Circuite 
interne şi externe, evidenţiate; 

• după respectarea tuturor etapelor amintite şi formarea grupelor, elevii sunt preluaţi 
de cadrul didactic şi conduşi pe traseul stabilit (marcat vizibil) până în sala de clasă; 

• accesul tuturor categoriilor de personal şi al elevilor în interiorul unităţii de 
învăţământ se va realiza în respectând următoarele etape: 

§ utilizarea covoraşului de dezinfecţie, 
§ dezinfectarea mâinilor. 

• elevii şi profesorii vor purta mască medicală pe tot parcursul activităţilor; 
• la începutul activităţii, atât cadrul didactic prezintă cât și elevii vor respecta regulile 

de protecţie sanitară;  
• la intrarea în sala de clasă, elevul se dezinfectează pe mâini şi ocupă locul indicat 

în diagramă; 
• deplasarea la grupul sanitar se realizează respectând normele prevăzute sub 

supravegherea profesorilor asistenți; 
• la finalizarea activităţii zilnice, cadrul didactic explică elevilor modul de 

îndepărtare a măştii de protecţie şi precizează locul în care se depozitează masca 
folosită, marcat vizibil la ieşire.  



 
Responsabilități şi răspunderi în derularea activității 

 
Personalul didactic 
• însoţeşte elevii pe traseul marcat către sala în care urmează să se desfăşoare 

activitatea; 
• desfăşoară activităţile, purtând mască pe tot parcursul acestora şi păstrând distanţa 

fizică de cca 2 m; 
• supraveghează şi contribuie la respectarea cu stricteţe a măsurilor de distanţare 

fizică dintre elevi, precum şi a tuturor măsurilor igienico-sanitare de prevenire şi 
combatere a prevenirii cu infecţia SARS-CoV-2.; 

• însoţeşte elevii la ieşirea din sala de clasă;  
• îi însoţeşte pe traseul marcat până la ieşirea din incinta şcolii; 
• însoţesc elevii pe traseul de la intrarea în unitatea de învăţământ, până în sala de 

clasă şi retur, spre ieşirea din unitatea de învăţământ, la finalizarea activităţilor; 
• respectă sensurile de deplasare din curtea şcolii şi de pe coridoare spre sălile de 

clasă şi alte încăperi, în care îşi desfăşoară activitatea, conform marcajelor şi 
semnelor convenţionale; 

• supraveghează şi contribuie la respectarea cu stricteţe a măsurilor de distanţare 
fizică dintre elevi, precum şi a tuturor măsurilor igienico-sanitare de prevenire şi 
combatere a prevenirii cu infecţia SARS-CoV-2. 

 
Elevii 
• aşteaptă distanţaţi triajul epidemiologie; 
• îşi dezinfectează încălţămintea pe un covoraş îmbibat în dezinfectant, iar pentru 

mâini, folosesc soluţia dezinfectantă dintr-un dispenser aflat în imediata apropiere 
a uşii de la intrare; 

• aşteaptă formarea grupelor de  elevi în spaţiul special amenajat; 
• se deplasează, însoţiţi de profesor, pe traseul marcat către sălile de clasă; 
• se aşază la distanţă de cca 2 metri unul de celălalt, purtând măşti pe toată perioada 

activității; 
• părăsesc sala de clasă la sfârşitul activităţii, însoţiţi de cadrul didactic şi se 

deplasează pe traseul marcat spre uşa destinată pentru ieşire, aruncă măştile în 
spaţiul de lângă ieşire, special amenajat şi semnalizat corespunzător şi primesc o 
mască nouă de la persoana responsabilă cu distribuirea măştilor; 

• semnalează orice problemă apărută în desfăşurarea activităţii zilnice; 


