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Procedura an școlar 2020-2021 

 

 

  Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanței accesului 

echitabil la educație și,totodată,este nevoie de o responsabilizare a tuturor persoanelor implicate 

și respectarea tuturor normelor prevăzute pentru a diminua riscul de infecție cu Sars-Cov-2. 

   Măsurile esențiale de prevenire/limitare pe cât posibil a îmbolnavirii includ: 

1. Accesul elevilor în școală se va face decalat, pe poarta de intrare a elevilor dinspre 

bulevardul Nicolae Titulescu,în intervalul orar: 

- 7,30 – Clasele- a -VIII-A – Laborator Fizică 

                                         - a -VIII-B- Laborator Biologie 

            -     7,40 – Clasele – IV-C – Sala 101 

                                         -   II – A- Sala 201 

             -    7,50 – Clasele – IV-A – Sala 102 

                                         -   II – B- Sala 202 

                                          -  IV – B- Sala 302 

              -    8,00 – Clasele – CP-C – Sala 103 

                                          -   II – C - Sala 203 

                                          -  III – A- Sala 303 

              -    8,10 – Clasele – CP-B – Sala 104 

                                          -   I – A - Sala 204 

                                          -  III – B- Sala 304 

            -     8,20 – Clasele – CP-A – Sala 105 

                                           -   I – B- Sala 205 
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      Începând cu ora 13,00 , clasele V-VII își vor începe cursurile  , iar preșcolarii începând 

cu ora 8,00. 

 

 Elevii din ciclul primar vor intra în incinta untății de învățământ pe ușa principală 

de acces a elevilor și vor merge către sălile de curs respectând traseele marcate și 

distanțarea socială. 

 Elevii din clasele a VIII a  vor intra în incinta untății de învățământ pe ușa holului 

dintre școli și vor merge către sălile de curs respectând traseele marcate și distanțarea 

socială. 

 Preșcolarii vor intra în curtea unității de învățământ pe aleea de acces din partea 

stângă a clădirii,iar intrarea se va face pe ușa din  corpul școlii vechi,respectând 

distanțarea socială.  

 

2. Părinții au obligația de a măsura temperatura copiilor înainte de venirea la școală ,iar în 

situația în care prezintă simptome (febră,tuse seacă,secreții nazale etc) ,acestora le este 

interzis accesul în colectivitate ,iar părintii sunt obligați să anunțe învățătorul/dirigintele 

care va informa asistentul medical;  

3. Accesul părinților sau însoțitorilor este interzis în perimetrul școlii; 

4. Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor intra în incinta 

școlii,respectând distanțarea socială, pe culoarele marcate; 

5. La intrarea în clădirea școlii, elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic se 

dezinfectează,au obligativitatea de a purta mască de protecție și le va fi masurată 

temperatura de către cadrele medicale; 

6. Mobilierul va fi aranjat în clase astfel încât distanța între elevi să fie de minim 1 metru,iar 

învățătorul/dirigintele clasei are obligația de a se asigura că este păstrată distanța 

corespunzătoare; 

7. Va fi păstrată componența grupelor/claselor,elevii își vor păstra locul în bancă pe 

perioada semestrului și nu își vor putea schimba clasa/grupa decât în situații justificate 

aprobate de învățător/diriginte; 

8. Contactul între elevii din grupe/clase diferite va fi evitat; 

9. Vor fi limitate deplasările în clasă,pe cât posibil; 

10. Este  interzis schimbul de obiecte personale între elevi; 

11. Va fi asigurată aerisirea claselor de către personalul auxiliar înainte de sosirea 

elevilor,prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute,apoi în timpul 

recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei; 

12. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare; 

13. Toți elevii  și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: 

- imediat după intrarea în școală; 

- înainte de pauză /pauzele de masă; 

- înainte și după utilizarea toaletei; 

- după tuse sau strănut; 

- ori de câte ori este necesar. 

14. Grupurile sanitare au în dotare săpun lichid,dezinfectant pentru mâini și prosoape de 

hârtie,iar completarea și reâncărcarea se va face cu regularitate pe tot parcursul zilei; 



 

15. Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă,plecarea și întoarcerea de la/la 

clasă,evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar; 

16. Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă 

în parte ,acolo unde este posibil; 

17. Elevii vor fi supravegheați pe toată perioada pauzelor de către cadrele didactice prezente 

la orele de curs,pentru păstrarea distanțării fizice; 

18. Elevii vor fi instruiți în prima zi de școală și cel puțin o dată pe săptămână de către 

învățători/diriginți în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției  cu 

SARS CoV2 ,să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa,nu își vor atinge reciproc 

mâinile și nu vor sta unul aproape unul de celălalt etc); 

19. Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea,nici activități care implică schimbul 

de obiecte; 

20. Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică,exclusiv în aer liber; 

21. Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta maști atât în timpul 

orelor de curs,cât și în interiorul unității de învățământ; 

22. Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar în cazul în care elevii 

prezintă în timpul orelor de curs simptome de tip respirator sau alte simptome de boală 

infecțioasă,însoțite sau nu de creșteri de temperatură,în vederea alicării protocolului de 

izolare; 

23. Masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor; 

24. Preșcolarii / elevii care fac parte dintr-un grup de risc,vor reveni în școli;  

25. Fiecare clasă va fi dotată cu dezinfectant pentru mâini și coș de gunoi cu capac și pedală 

prevăzut cu sac în interior; 

26. Circuitul elevilor și personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic de intrare-ieșire în 

unitate se va face respectând distanțarea socială și taseele marcatei;  

27. Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic părăsesc incinta școlii,respectând 

distanțarea socială, pe culoarele marcate. 

 

 

 

 Cursurile  se vor desfășura conform scenariului verde în clasele unde se poate 

desfășura activitatea respectând distanța de 1 metru între elevi astfel: 

                        – Clasele  – II - A – Sala 201 

                                          - II - B - Sala 202 

                   - IV – B- Sala 302 

                   - IV – C – Sala 101 

                   - V – C – Sala 302 

                   - VII – B – Sala 205 

                   - VIII – A – Laborator Fizică 

                   - VIII – B – Laborator Biologie  

 

 



 

 

 Cursurile  se vor desfășura conform scenariului galben în clasele unde nu se 

poate desfășura activitatea respectând distanța de 1 metru între elevi astfel: 

                        – Clasele  – CP - A – Sala 105 

                                          - CP - B - Sala 104 

                   - CP – C- Sala 103 

                   - I – A – Sala 204 

                    - I – B – Sala 205 

                    - II – C – Sala 203 

                    - III – A – Sala 303 

                    - III – B –  Sala 304 

                    - IV – A – Sala 102 

                    -   V – A – Sala 201 

                                -   V – B – Sala 202 

                    -  VI – A – Sala 203 

                    -  VI – B – Sala 204 

                                - VII – A – Sala 303 

 

Este interzisă circulația și staționarea elevilor între sălile de clasă și pe culoare. 

 

   Curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor din unitate reprezintă componente 

esențiale în lupta împotriva răspândirii virusului. 

   Frecvența curățeniei și dezinfecției se va face  de către personalul auxiliar ,ținând cont de 

timpul necesar de aerisire a spațiului: 

- în clasă,imediat după ieșirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din 

ziua respectivă,sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi; 

- în cancelarie/birouri,imediat după ieșirea din cancelarie/birouri a profesorilor la finalul 

orelor din ziua respectivă, sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori; 

- pentru grupurile sanitare ,după fiecare pauză,la finalul zilei sau ori de cate ori este 

necesar. 

  Se ia în considerare tipul de suprafață și cât de des este atinsă suprafața.Se prioritizează 

dezinfecția suprafețelor atinse frecvent,precum: 

-mânere ale ușilor; 

-bănci,catedre și scaune; 

-blaturi; 

-balustrade; 

-îtrerupătoare de lumină; 

-obiecte didactice comune; 

-tastatură,mouse,laptop sau tablete partajate între persoane. 



   

 

  

 Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanților pe suprafețe care nu sunt atinse 

frecvent sau cu risc scăzut. 

   Se curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de dezinfecție . 

   Se folosește un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acțiune 

virucidă/virulicidă). 

   Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă și se achiziționează doar  produse în 

ambalaje originale,sigilate,nedeteriorate și închise etanș. 

   Detergenții și dezinfectanții vor fi depozitați în spații special amenajate în care nu au 

acces elevii. 

   La rdeschiderea cursurilor școlare într-o unitate de învățământ ,medicul școlar sau 

medicul de familie care are în arondare unitatea de învățământ va realiza un triaj 

epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri. 
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