ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190
CIRCUIT INTRARE-IEȘIRE ELEVI
1.1. Elevii din învățământul primar vor intra în unitatea școlară pe poarta din Str. Secuilor, de unde vor fi preluați de învățător și se vor deplasa, pe un
traseu bine delimitat și marcat, până în sala de clasă respectând normele de distanțare fizică.
1.2. Elevii din învățământul gimnazial vor intra în unitatea școlară și se vor deplasa, pe un traseu bine delimitat și marcat spre căile de acces după cum
urmează:
-

cei care învață la etajul al II-lea vor ocoli școala pe partea stângă și vor utiliza intrarea de la scara elevilor;

-

cei care învață la etajul I vor ocoli școala pe partea stângă și vor utiliza intrarea de la scara profesorilor;

-

cei care învață la parter vor intra în curtea interioară și vor utiliza intrările laterale;

-

elevii vor fi îndrumați de personalul școlii și se vor așeza în coloană respectând normele de distanțare fizică, conform însemnelor trasate.

1.3. Accesul părinților în unitatea școlară este interzis, excepție făcând familia solicitată în baza procedurii stabilite de cabinetul medical.
1.4. În cazul în care un elev întârzie din diferite motive, acesta este direcționat către una din căile de acces de către personalul serviciului de pază. Elevul
este condus în sala de curs de către cadrul didactic de serviciu, pe traseul marcat și cu respectarea normelor de distanțare fizică.
1.5. Se interzice intrarea în colectivitate a elevilor care prezintă temperatura mai mare de 37,30C sau simptomatologii specifice bolilor infectocontagioase, confirmate de cadrele medicale care efectuează triajul.
1.6. La intrarea în unitatea sunt asigurate covorașe dezinfectante, elevii vor primi, în cazul în care nu au, o mască de protecție, pe care să o poarte pe
parcursul programului școlar.
1.7. Elevii se vor deplasa de la punctul de triaj epidemiologic situat la intrarea în unitatea de învățământ până în sala de clasă, pe traseul marcat.
1.8. Elevii vor urca pe partea dreaptă a scării, unul în spatele celuilat la distanță de 1m.
1.9. Traseul pe care îl vor parcurge pe coridor, până în sala de clasă, se face pe partea stângă, unde sunt poziționate clasele păstrând distanțarea fizică.
1.10. 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.
1.11. În pauză elevii nu părăsesc sala de clasă decât pentru deplasarea la toaletă. Personalul unității va supraveghea traseul acestora astfel încât să se
păstreze distanțarea.
1.12. La finalul activității elevii vor ieși pe căile de acces pe care le-au folosit la intrare.

