
Având în vedere  mijloacele de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2 conform măsurilor 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 Ministerul Sănătății ș i aprobate prin 

ORDINUL nr. 5196/1756/2021,  publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I,  nr. 848 din 6 septembrie 2021, 

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

- programul orelor de curs, accesul în școală, organizarea traseelor de intrare/ieșire, 

oglinda școlii și a claselor, organizarea spațiilor în sălile de curs, 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, săpun 

lichid, șervețele antibacteriene și soluție pentru dezinfecția igienică a mâinilor. 

 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 fizice 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 evalueze zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la 

școală/grădiniță; 

- În cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, să se 

prezinte imediat la unitatea școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și să 

contacteze telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz; 

- Să discute cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur 

împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2; 

- Să explice copilului că, deși școala se redeschide, trebuie să respecte strict 

măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecției; 

- Să acorde atenție stării mentale a copilului și să discute cu el despre orice 

modificări ale stării lui emoționale; 

- Să învețe copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și să vorbească cu acesta 

despre cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și 

la păstrarea distanței; 

- Să învețe copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se 

întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și 

ori de câte ori este necesar; 

- Să învețe copilul cum să poarte corect masca de protecție și să-i explice 

importanța și necesitatea purtării acesteia; 

- 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 fizice, 

simularea strănutului, scuipatului în mod intenționat către un coleg. 

- Să reamintească copilului că nu trebuie să consume alimente sau băuturi de la 

colegi și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (telefoane, 

tablete, instrumente de scris, jucării etc.). 

- Să nu ofere alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte 

ocazii; 

- Să curețe/dezinfecteze zilnic acasă obiectele de uz frecventale copilului (telefon, 

tabletă, computer, mouse etc.); 

- În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în 

respirație), diaree, vărsături, să contacteze telefonic medicul de familie sau 

serviciile de urgență, după caz, și să nu aducă copilul la școală; 



- Să informeze educatorul/învățătorul/dirigintele dacă preșcolarul/elevul se află în 

vreuna din situațiile prevăzute la art. 5, alin.(1),(2),(3) din ORDINUL nr. 

5196/1756/2021. 

Art. 5.  

 (1) Preșcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de 

risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli 

cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli 

imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament 

imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale 

medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în 

școală. 

(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv 

sunt diagnosticați cu afecțiuni associate cu imunodepresie moderată sau severă 

(transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe 

primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul și 

recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi 

scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă. 

(3) Preșcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu 

afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni 

oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, 

alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiți de prezența fizică în școală, 

chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă. 

(4) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), conducerile 

unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea 

procesului educațional, inclusiv online. 

(5) Conducerile unităților de învățământ au obligația să se asigure că sunt 

respectate măsurile de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar 

în situația preșcolarilor/ elevilor menționați la alin. (1), (2) și (3) să monitorizeze 

fiecare caz în parte. 

(6) Preșcolarii/Elevii menționați la alin. (1), (2) și (3), precum și părinții acestora 

pot fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința 

măsurilor suplimentare necesare. 



(7) Preșcolarii/Elevii cu dizabilități, care participă la cursuri cu prezență fizică, 

în funcție de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de 

prevenție în mod adecvat dizabilității specifice. 

 

Părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor putea 

însoți copiii în unitatea de învățământ, cu excepția ceremoniilor de deschidere a anului 

școlar sau a cazurilor speciale pentru care există aprobarea conducerii școlii! 

Comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în 

vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de 

prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate! 

Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în 

următoarele situații: 

— elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

— elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

— elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în 

carantină. 

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 40 de minute,  pauze de 10 minute. 

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

 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 minimum 30 de minute pentru realizarea 

curățeniei, dezinfecției și aerisirii spațiilor. 

 Elevii vor intra pe rând, cu păstrarea distanței fizice 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 în timpul orelor de curs simptomatologie specific COVID- 19 

vor fi separați de restul colectivității într-o încăpere „izolator”, până vor fi 

preluați și vor părăsi unitatea de învățământ însoțiți. 

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); 

 

- Elevii trebuie: 

 să  folosească doar rechizitele sale, nefiind permis 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. 



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. 

 


