
1. CIRCUIT INTRARE-IEȘIRE ELEVI 02.06.-12.06.2020 

 

1.1. Elevii vor intra în unitatea școlară pe poarta din Str. Secuilor, în grup de maximum 10, și se 

vor deplasa, pe un traseu bine delimitat și marcat, până în curtea interioară a școlii 

respectând normele de distanțare socială de 2m. 

1.2. La intrarea în curtea interioară elevii vor fi preluați de un cadru didactic și se vor așeza în 

coloană respectând normele de distanțare fizică, conform însemnelor trasate. 

1.3. Accesul părinților este interzis, excepție făcând familia unui elev izolat, în baza procedurii 

stabilite de cabinetul medical.  

1.4. În cazul în care un elev întârzie din diferite motive, acesta este direcționat către punctul de 

triaj epidemiologic, de către personalul serviciului de pază. După efectuarea triajului 

epidemiologic, elevul este condus în sala de curs de către cadrul didactic de serviciu, pe 

traseul marcat și cu respectarea normelor de distanțare socială. 

1.5. Dacă un elev întârzie mai mult de 15 minute nu mai participă la pregătire. 

1.6. La intrarea în unitatea școlară se va efectua triajul epidemiologic de către un cadru medical, 

conform normativelor în vigoare. 

1.7. Triajul constă în evaluarea stării de sănătate, măsurarea temperaturii la punctul de triaj 

stabilit cu scopul depistării și izolării precoce a eventualelor cazuri, pentru prevenirea 

răspândirii bolilor infecto-contagioase.  

1.8. Se interzice intrarea în colectivitate a elevilor care prezintă temperatura mai mare de 

37,3
0
C sau simptomatologii specifice bolilor infecto-contagioase, confirmate de cadrele 

medicale care efectuează triajul epidemiologic. Se vor anunța părinții și DSP.  

1.9. După triajul epidemiologic, elevii admiși în colectivitate vor arunca într-un recipient 

special, masca cu care s-au deplasat de la domiciliu la școală, se vor dezinfecta pe mâini și 

vor primi o mască de protecție nouă, pe care să o poarte pe tot parcursul programului 

școlar. 

1.10. Elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic cu care desfășoară activitatea de pregătire, de 

la punctul de triaj epidemiologic situat la intrarea în unitatea de învățământ  până în sala de 

clasă, pe traseul marcat. 

1.11. Cadrul didactic împreună cu elevii vor urca pe partea dreaptă a scării elevilor, unul în 

spatele celuilat la distanță de 2m. 

1.12. Traseul pe care îl vor parcurge pe coridor, până în sala de clasă, se face pe partea stângă, 

unde sunt poziționate clasele păstrând distanțarea socială.  

1.13. În sala de clasă, elevii se vor așeza în ordinea intrării, începând cu ultima bancă de la 

fereastră, fără a trece unul pe lângă altul. Băncile vor fi așezate astfel încât să fie respectată 

distanțarea socială.  

1.14. Activitatea de pregătire va dura 1 oră și 30 de minute, cu 10 minute de pauză după 45 de 

minute lucrate. Programul pauzelor este decalat, astfel încât să nu existe două grupe în 

același timp. 

1.15. În pauză elevii nu părăsesc sala de clasă decât în cazul în care unul sau mai mulți elevi 

solicită deplasarea la toaletă. Cadrul didactic de serviciu pe culoar va supraveghea traseul 

acestora astfel încât să se păstreze distanțarea. 

1.16. La finalul activității elevii vor ieși din sala de clasă în ordinea inversă intrării, primul iese 

ultimul intrat, respectiv din prima bancă de la ușă spre ultima bancă de la fereastră. 

1.17. Elevii vor fi conduși de către cadrul didactic pe circuitul marcat, pe scara profesorilor până 

la punctul de colectare a măștilor utilizate pe parcursul programului. 



1.18. După ce vor arunca masca utilizată în recipientul special, elevii se vor dezinfecta pe mâini 

și vor primi o nouă mască pe care să o poarte pe timpul deplasării de la școală la domiciliu.  

1.19. Ieșirea se va face prin lateralul scării profesorilor de unde vor fi preluați de un cadru 

didactic și conduși către poarta principală din Str. Nițu Vasile. 

1.20. Dacă în timpul cursului un elev prezintă febră și/sau semne de alterare a stării generale, 

acesta va fi izolat într-un spațiu corespunzător, anume amenajat și destinat acestui scop. Se 

vor anunța părinții și DSP. 

1.21. După efectuarea transferului elevului suspect din sala de clasă la punctul de izolare, se va 

aplica procedura specifică elaborată de Cabinetul medical. Se va realiza dezinfecția pe 

traseul parcurs de elev până la punctul de izolare, inclusiv traseul până la punctul de 

preluare.  

1.22. Măștile colectate se vor depozita într-un loc special amenajat pentru deșeuri medicale, 

pentru a fi ridicate de către firma specializată. Acestea vor fi transportate, prin ocolirea 

corpului de clădire unde se realizează activitățile, în curtea școlii, la punctul de preluare 

deșeuri stabilit cu firma specializată. 

1.23. Elevii vor avea propriile caiete, instrumente de scris, trusă de geometrie și propria sticlă cu 

apă. Pe parcursul activității în unitatea școlară este interzis consumul de alimente. 

1.24. Pe parcursul derulării activității în școală este interzisă utilizarea telefonului mobil. 

1.25. Se recomandă ca elevii cu boli cronice severe sau contacți în familie cu astfel de cazuri să 

nu frecventeze cursurile de pregătire. 
 


