Informatii pentru părinti
1. Norme de igiena din 25 august 2020 din unitățile pentru ocrotirea, educarea
instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor aprobate prin Ordinul
1456/25.08.2020
EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂȚII M.O. NR.787/28.08.2020
2. MĂSURI din 31 august 2020 de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT •
• MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 1 septembrie 2020
1. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice
a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin
demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, deplasare în
interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei
distanțe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles
(panouri, săgeți etc.). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de
așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.
La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate
dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată
dezinfecția frecventă. La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor
fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție.Ușile vor
fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest
principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu
(spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile claselor vor
fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor.
b) Organizarea sălilor de clasă
• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea
ce implică următoarele:
– Eliminarea mobilierului care nu este necesar;
– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între
elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este
posibilă;
– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea
oglinzii clasei);
– Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;
– Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.
• Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada
semestrului doar în situații justificate. Elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;
Organizarea programului școlar

a) Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la
ora 08,00 pe trasee diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în
pauze.
b) Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor –Anexa 6
• Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în
parte, acolo unde este posibil;
• Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
• Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, 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/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.).
c) 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 vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după
fiecare grupă de elevi;
d) Monitorizarea prezenței:

• La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale
personalului. Direcțiile de sănătate publică vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri
mari a numărului de absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.

Capitolul 2 – Circuite

Organizarea accesului în unitatea de învățământ
• Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către
persoane desemnate din unitatea de învățământ; (Graficul circuitului pe școală)
• Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil
(panouri , marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc.);
• Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri
(etaj, aripă etc.);
• Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul
în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră
în instituția de învățământ este esențială; - Anexa 6
Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.);
• Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute deschise
în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. – Anexa 6
• Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora la ora în vederea respectării
intervalului de sosire al elevilor între 7,30-08,00 cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
• După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
• Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor
excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.

Triajul zilnic:
Este important ca:
părinții/reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă de ce copiii
cu simptome nu ar trebui aduși la școală;
–
întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor și a personalului pentru a
diminua riscurile de infectare.
–

Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale
și aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea
preșcolarului/elevului la cursuri. Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:– cei cu
temperatură mai mare de 37,3ºC și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2
(tuse, dificultăți în respirație - scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli
infectocontagioase;– cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare
la domiciliu;– cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată.Se pot prezenta la
cursuri în ziua respectivă:– când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus;– dacă
unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a fost
confirmat cu virusul SARS-CoV-2;– cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii
cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători/prurit);

În cazul în care preșcolarii și elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau
simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare;
Revenirea în colectivitate a copiilor 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;
Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome
specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât,
dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de
familie și anunță de îndată responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ.
Protocol de izolare a copiilor bolnavi
Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip
respirator (de exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă
(vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).
• Izolarea imediată a elevului.
Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până când va
fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi
respectate cu strictețe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;
• Vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și, după caz, personalul cabinetului
medical școlar;
• Dacă pe perioada izolării elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și
dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;
• Nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de
familie, farmacie, serviciul de urgență sau spital, decât în situația în care
simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;
• Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp
de minimum 20 de secunde;
• Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce
riscul de a transmite infecția la alte persoane;• Elevul va reveni la școală cu adeverință
medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.
Criterii de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ în contextul confirmării
unui caz/mai multor cazuri de COVID-19
•
Direcțiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învățământ și cabinetul
medical școlar despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulți;
• Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai
schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;• 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;

•

Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp
de minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor 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.

•

Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării
măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în
interior.

Regulament privind masurile pentru prevenirea si combaterea imbolnavirii cu virusul
SARS-CoV-2
An scolar 2020-2021
Reguli pentru elevi:

-

 La intrarea in unitatea de invatamant respectati sensul de circulatie stabilit, urmand
marcajele efectuate pentru intrare ;i iesire.
 Este obligatorie spalarea/dezinfectarea mainilor :
Imediat dupa intrarea in scoala si inainte de intrarea in clasa;
Inainte de pauza de masa;
Inainte si dupa utilizarea toaletei;
Dupa tuse si stranut.
 Purtarea mastii de protectie este obligatorie in salile de clasa, in timpul deplasarii prin
unitatea de invatamant, in timpul recreatiei.
 Schimbul mastii de protectie intre persoane este interzis.
 Este interzis consumul in comun de mancare sau bautura si schimbul intre elevi de
obiecte de folosinta personala ( tablete, telefon, instrumente de scris,caiete, etc).
 In activitatile care implica formarea de grupuri se respecta distanta dintre elevi ,
minim 1.5 m.
 Este interzisa interactiunea fizica intre elevi( imbratisari, atingerea mainilor).
 Va fi evitata crearea de grupuri formate din elevi din clase diferite.
 Dupa aranjarea elevilor in banci, acestia nu isi vor mai schimba locul intre ei pe toata
perioada cursurilor.
 Deplasarea in interiorul clasei se va face respectand sensul de circulatie stabilit si
marcat corespunzator.
 Mobilierul exterior ( bancile, mesele )nu va fi folosit.

 Pe parcursul transportului scolar la si de la unitatea de invatamant, pastrati distanta
minima de 1 m si este obligatorie purtarea mastii.
Reguli pentru parinti :
 Parintii au obligatia sa anunte unitatea de invatamant, absenta elevului de la scoala in
urmatoarele situatii:
- Elevul prezinta simptome specifice infectarii cu virusul SARS-CoV-2
- Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2
- Elevul este in contact direct cu o persoana diagnostica cu SARS-CoV-2 si este in
Carantina.
 Parintele/ reperezentantul legal efectueaza triajul zilnic : prin masurarea temperaturii
corporale si apreciaza starea de sanatate a copilului. NU se vor prezenta la cursuri in
ziua respectiva elevii care:
- Au temperatura mai mare de 37,3⁰ C
- Prezinta simptomatologie specifica infectarii cu virusul SARS-CoV-2 : tuse, dificultati
in respiratie, diaree, varsaturi;
- Cei confirmati cu infectie cu SARS-CoV-2, aflati in perioada de izolare la domiciliu;
 Revenirea in colectivitate a elevilor, care au avut probleme de sanatate si au absentat
de la scoala, se va realiza obligatoriu in baza unei adeverinte medicale care sa pecizeze
diagnosticul si va fi predata profesorului inainte de prima ora de curs.

