INFORMAȚII PENTRU ELEVI
Măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2 conform ORDINULUI nr.
5.487/1.494/2020 – emis de către MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 5.487 din 31 august 2020 și
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.494 din 31 august 2020
Articolul 24 Anexa nr.1 - GHIDUL MĂSURILOR SANITARE și de protecție în unitățile de învățământ
preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19
Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii
includ:
• Igiena riguroasă a mâinilor;
• Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ;
• Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal atunci când se află în
interiorul unității de învățământ;
• Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va
păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă;
• Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome specifice COVID19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;
• Contactul între elevii din clase diferite va fi evitat;
• Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile
între ei pe toată perioada cursurilor (va exista oglinda clasei);
• Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
• Este interzis schimbul de obiecte personale;
• 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;
• Elevii vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în
interiorul unității de învățământ
• Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea
aglomerării în interiorul grupului sanitar);
• Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;
• Nu vor fi utilizate băncile/scaunele 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.
Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți privind măsurile de
prevenire a infecției cu SARS-CoV-2
În prima zi de școală și cel puțin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice/diriginți în
vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sfaturi 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;
Poartă corect masca de protecție;
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 feței
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/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca
Discută cu profesorii dacă ai întrebări sau griji.

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 personae
• Nu refolosi masca
• Nu schimba masca cu altă persoană
Organizarea accesului în unitatea de învățământ
• Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive
de distanțiere, bariere etc.);
• Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.);
• Căile de acces (de tip poartă, ușă ) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de
contact.
• După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
Organizarea programului școlar
• 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/scaunele 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 (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.)
Monitorizarea prezenței:
• La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor
Protocoale
Protocol pentru transport
Pe parcursul transportului la și de la unitatea de învățământ, elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute
de normele aprobate pentru transportul în comun, în special: asigurarea distanței fizice de minimum 1 m, purtarea
măștii.
Triajul zilnic
În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARSCoV-2, se aplică Protocolul de izolare;
Revenirea în colectivitate a elevilor 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 sau la nivelul
persoanei desemnate în cazul în care școala nu beneficiază de cabinet medical.

