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REGULAMENT PENTRU ELEVI PRIVIND MĂSURILE DE PROTECȚIE
PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII INFECTĂRII CU SARS COV 2
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021
✓ Accesul elevilor in incinta scolii se face respectand programul, traseul si poarta
de acces stabilite, comunicate si afisate.
✓ Copiii au obligația să păstreze distanțarea fizică față de ceilalți de cel puțin 1m,
atat in incinta, cat si in curtea scolii, in timpul orelor de curs si in timpul pauzelor.
✓ Copiii au obligația să poarte mască de protecție în cadrul unității de învățământ,
pe tot parcursul programului scolar, in timpul orelor de curs si al pauzelor.
Excepție: copiii din învățământul prescolar.
✓ Inainte de a intra in sala de clasa/grupa, copilul isi va dezinfecta mainile.
✓ Dupa ce va intra in sala de clasa, copilul va merge direct catre banca lui, evitand
apropierea de ceilalti colegi si deplasarea prin clasa.
✓ Elevii au obligația să anunțe profesorul responsabil de la ora de curs în cazul în
care le apare simptomatologie specifică SARS Cov 2 în timpul orei. In acest caz,
profesorul va anunta invatatorul clasei pentru a se avea in vedere masurile de
izolare.
✓ Copiii au obligatia să se spele pe mâini/dezinfecteze înainte și după folosirea
toaletei și ori de câte ori este nevoie;
✓ Copiii au obligatia de a respecta graficul stabilit pentru pauze.
✓ Pentru evitarea aglomerației, elevii vor ieși in pauze din clasă alternativ, urmând
ca la revenirea în clasă să reia procedura de dezinfectie a mainilor.
✓ Copiii au obligatia să evite atingerea suprafețelor comune cum ar fi: balustradă,
pervaz, geam, ușă etc;
✓ Copiii au obligația să evite apropierea față de alte persoane, în special dacă
observă la acestea simptomatologie specifică pentru SARS Cov 2 (tuse, respirație
dificilă, temperatură mai mare de 37.30C);
✓ Copiii au obligația să nu consume în comun mâncare sau băuturi și să nu
schimbe între ei obiecte de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de
scris, sau orice alte obiecte personale). Prescolarii nu vor folosi jucarii sau carti in
comun.

