Sfaturi utile pentru elevi 1
 Poartă corect masca de protecţie, ea este obligatorie atât în interiorul școlii cât și
în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci
când se află în interior şi în exterior);
 Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun.
Trebuie să te speli/dezinfectezi pe mâini:
- imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
- înainte de pauza/pauzele de masă;
- înainte şi după utilizarea toaletei;
- după tuse sau strănut;
- ori de câte ori este necesar.
 Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!
 Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!
 Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!
 Nu vă strângeţi în braţe!
 Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!
EXEMPLE AȘA DA:













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
Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului
Acoperă nasul, gura şi bărbia
Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe lateralele feţei
Evită să atingi masca
Scoate masca apucând-o de barete
Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi
După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac
Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca

EXEMPLE AŞA 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 faţă a măştii

 Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită
reatingerea măştii
 Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane
 Nu refolosi masca
 Nu schimba masca cu altă persoană
 Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate. Acoperiţi gura şi
nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se
întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată.
 Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind
şerveţele/lavete/produce biocide/virucide.
 Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau
dificultăţi la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală.
 Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji.
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Extras din Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2(https://www.edu.ro/sites/default/files/Ordin%20comun%20MS%20-%20MEC_31%20august_2020.pdf)

