
Având în vedere  mijloacele de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2 conform măsurilor 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 emise de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul 

Sănătății și aprobate prin ORDINUL nr. 5487/1494/2020,  publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 804 din 1 septembrie 2020,  

 Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.190 a hotărât: 

- programul orelor de curs, accesul în școală, existența triajului pentru personal și elevi, 

organizarea traseelor de intrare/ieșire, oglinda școlii și a claselor, organizarea spațiilor 

în clase, organizarea activităților și a pauzelor, existența unei camere de izolare, modul 

cum se va asigura comunicarea școala-familie, folosirea unei singure platforme 

educaționale la nivelul unității. 

PRECIZĂRI: 

 Fiecare clasă este dotată cu un kit sanitar ce conține măști pentru elevi (1 buc. 

per elev), săpun lichid, șervețele antibacteriene și soluție pentru dezinfecția 

igienică a mâinilor. În acest moment unitatea școlară este dotată cu dezinfectant 

pentru mâini ” Promanum Pure”. 

 Covorașe dezinfectante pentru încălțăminte la fiecare intrare în unitatea de 

învățământ. 

 Coș de gunoi special pentru măștile folosite. 

 Fiecare grup sanitar are baterie pentru apă caldă și rece, dispenser pentru săpun 

și role de hârtie. 

 Pe holuri, în sălile de clasă și grupurile sanitare există afișe de atenționare pentru 

păstrarea distanței sociale și pentru respectarea regulilor stricte de igienă. 

 Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi strict interzis 

în unitatea școlară (în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea 

conducerii unității de învățământ). 

 Se recomandă organizarea de întâlniri individuale și reuniuni online cu părinții 

clasei și, ca întotdeauna, colaborarea cu aceștia să vizeze, în special, starea de 

bine a copiilor. 

 



Părinții au obligația: 

 Să monitorizeze starea de sănătate a copilului.  

Înainte de a se deplasa elevul către Școala Gimnazială Nr. 190, în măsura în care 

prezintă febră, simptome respiratorii, pierderea gustului și/sau mirosului, 

diaree, vărsături, anunțați medicul de familie și nu aduceți copilul la școală. 

Primul triaj epidemiologic se asigură astfel acasă. 

 Să informeze educatorul/învățătorul/dirigintele în cel mai scurt timp în situația 

existenței unei minime suspiciuni privind starea de sănătate sau de infectare a 

copilului sau a unui membru din familie cu SARS- CoV-2 sau dacă a intrat în 

contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune, dacă 

preșcolarul/elevul a frecventat cursurile; 

 Să informeze educatorul/învățătorul/dirigintele dacă preșcolarul/elevul are boli 

cronice sau dacă există preșcolari/elevi care locuiesc în comunități cu risc ridicat 

de îmbolnăvire; 

Preșcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup de risc, se vor prezenta la școală, 

cu avizul și cu recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al 

părintelui. Pentru aceștia, reprezentanții Școlii Gimnaziale Nr.190 vor identifica, 

după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță sau în 

condiții de siguranță sporite în funcție de dotările și posibilitățile existente în 

unitatea de învățământ. 

Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un 

grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot 

exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului 

de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu SARS-CoV- 2 pe 

care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu 

acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală. Pentru aceștia, 

reprezentanții Școlii Gimnaziale Nr.190 vor identifica, după caz, soluții pentru 

asigurarea procesului educațional la distanță în funcție de dotările și 

posibilitățile existente în unitatea de învățământ. 

 Să explice copilului importanța purtării măștii de protecție și să insiste asupra 

eliminării comportamentelor de bullying prin nepurtarea măștii în preajma unor 

colegi, atunci când situația o impune, prin nerespectarea distanțării sociale, 

simularea strănutului, scuipatului în mod intenționat către un coleg. 



 

Drepturile părinților: 

 De a fi informați asupra Procedurii specifice Școlii Gimnaziale Nr.190 prin care  

s-au stabilit modalități de desfășurare a activităților didactice în cadrul unității 

de învățământ, de acces, izolare și igienizare în contextul epidemiologic actual. 

 

IMPORTANT! 

 

În pofida aplicării tuturor procedurilor stabilite în contextul epidemiologic 

actual, nicio activitate în comunitate nu este absolvită de riscuri. Așadar 

implementarea măsurilor asupra cărora sunteți informați atât pe site, cât și în 

întânirile online, tip ședință de informare, NU elimină riscurile de transmitere a 

virusului SARS- CoV- 2, ci doar contribuie la diminuarea acestora. 

În întâlnirile cu părinții vor fi explicate toate măsurile pe care Școala Gimnazială 

Nr.190, prin reprezentanții conducerii unității de învățământ și întreg personalul 

din unitate, le întreprinde în organizarea procesului educațional în contextul 

epidemiei cu virusul SARS- CoV- 2. La finalul ședințelor, cadrele didactice se vor 

asigura că persoanele informate au înțeles conținutul materialelor prezentate și 

sunt de acord cu acestea. 

Precizări: 

- Gimnaziu: ora va avea 45 de minute și pauza de 10 min.; 

- Primar: ora 40 de minute și pauza de 10 minute (clasele I-IV); 

      ora 35 de minute și pauza de 10 minute (clasele pregatitoare) 

 Se va asigura comunicarea cu elevii și cu părinții acestora, în vederea respectării 

intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare. 

 Între schimburi este pauza de o ora pentru realizarea curățeniei, dezinfecției și 

aerisirii spațiilor. 



 La intrarea în unitatea de învățământ. se va face evaluarea stării de sănătate a 

fiecărui elev/cadru didactic de către personalul medical din cadrul Cabinetului 

medical școlar. 

 Elevii vor intra pe rând, cu păstrarea distanței sociale de minimum 1 m, folosind 

circuitele unității școlare: marcaje aplicate pe sol, reguli afișate pe holuri, pe uși, 

în  fiecare sală de clasă, la grupurile sanitare. 

 Odată intrați în incinta uniății școlare, elevii merg direct la sala alocată, pe care 

NU au voie să o părăsească (excepție face mersul la toaletă, unde sunt 

supravegheați până la intrarea în grupul sanitar sau activitățile de exterior 

coordonate de cadrele didactice). 

ATENȚIE: 

 În toată incinta unității de învățământ se vor respecta circuitele funcționale de 

intrare- ieșire; 

 Elevii care prezintă simptome ale virusului SARS-Cov-2 sau temperatură mai 

mare de 37,3˚ vor fi separați de restul colectivității într-o încăpere „izolator”, 

până vor fi preluați de părinți sau de un cadru medical. 

 

ORGANIZAREA SĂLII  DE CLASĂ 

 La intrarea în clasă, elevii trebuie să se dezinfecteze pe mâini (există soluție cu 

dezinfectant în fiecare clasă); 

 Elevii vor ocupa în mod constant aceleasi locuri în bănci și NU le vor schimba 

între ei pe toată perioada cursurilor (băncile sunt individuale, fiind poziționate în 

așa fel încât elevii să nu stea față în față, dotate cu separatoare transparente); 

 În pauze, elevii NU au voie sa părăsească clasa. Doar profesorii schimbă sala de 

clasă. 

- Elevii trebuie: 

 să  folosească doar rechizitele sale,  nefiind pemis schimbul de obiecte personale; 

 să consume doar pachețelul cu mâncare de acasă; 



  să aibă în ghiozdan un recipient cu apă; 

  să se dezinfecteze ori de câte ori este nevoie; 

  să se spele pe mâini cu apă și săpun timp de 20 de secunde; 

  să informeze învățătorul/dirigintele în cel mai scurt timp în situația existenței 

unei minime suspiciuni privind starea de sănătate, pentru a se putea lua măsuri 

imediate. 

 În clasă, elevii trebuie să se asigure de păstrarea distanțării (minimum 1 m) între 

elevi, respectiv elevi și profesori; 

 Contactul reciproc între grupuri va fi limitat; 

  Deplasarea prin sala de clasă va fi cât mai limitată; 

  Măștile folosite vor fi aruncate într-un coș special . 

 Se va realiza OGLINDA CLASEI care va fi afișată la loc vizibil; 

 Aerisirea claselor se va face înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea 

ferestrelor cel puțin 30 minute, în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la 

finalul zilei. 

DOCUMENTE MEDICALE 

La revenirea în colectivitate, la grădiniță sau la școală, după vacanță, NU este nevoie de 

aviz epidemiologic. 

La înscrierea copiilor la grădiniță sau la școală, precum și în caz de transfer de la o 

unitate de învățământ la alta,  ESTE nevoie de: 

- ADEVERINȚĂ MEDICALĂ, 

- AVIZ EPIDEMIOLOGIC, 

- FIȘĂ DE VACCINĂRI, toate de la medicul de familie. 

- AVIZUL PENTRU ORA DE EDUCAȚIE FIZICĂ necesar tuturor elevilor 

înmatriculați în unitatea de învățământ (primar și gimnaziu). 

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI SUPRAVEGHEREA ÎN TIMPUL 

PAUZELOR ȘCOLARE 



- Intervalele aferente recreațiilor au fost stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în 

parte, ținând cont de etaj, evitându-se astfel aglomerarea pe holuri și/sau toalete. 

- Se va insista pe rigoarea igienei elevilor, spălarea pe mâini înainte și după ce merg la 

toaletă, folosind bateria  pentru apă caldă și rece, dispenserul  pentru săpun. 

- Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru 

păstrarea distanțării fizice. 

 


