
 

 

 

Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educație 

este esențial! Credem în educație și de aceea ne dorim reîntoarcerea tuturor elevilor în clase, 

cu măsuri stricte de protecție împotriva infecției SARS –CoV2. COVID-19 este o boală 

contagioasă și nicio activitate în comunitate nu este absolvită de riscuri. 

Scenariul „verde” (S1): dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori, în 

funcție de infrastructura și resursele existente la nivelul unității de învățământ; toți elevii 

revin la școală cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție; 

 

Purtarea obligatorie a măştii pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, 

precum şi pentru întregul personal al unităţii de învăţământ, atât în timpul orelor de curs, cât 

şi în timpul recreaţiei, igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curăţeniei şi dezinfecţiei în 

unităţile de învăţământ, separarea şi limitarea contactului între elevi din clase diferite, 

neparticiparea la cursuri a preşcolarilor/elevilor ce prezintă febră sau simptome caracteristice 

pentru infecţia cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esenţiale de prevenţie. 

Sfaturi utile pentru părinţii: 

✓ Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur 

împotriva infecţiei cu noul coronavirus; 

✓ Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca 

înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei; 



 

✓ Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale 

stării lui emoţionale; 

✓ Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre 

cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea 

distanţei; 

✓ Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce 

acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori 

este necesar; 

✓  Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi 

necesitatea purtării acesteia; 

✓ Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu 

alţi elevi obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, 

instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut 

întregii grupe/clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii); 

✓ Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 

computer, mouse etc.); 

✓  Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;  În situaţia în 

care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, 

vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi 

nu duceţi copilul la şcoală; 

✓ În cazul în care elevii prerzintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau 

simptomatologie specifică SARS-COV2 se aplică Protocolul de izolare (cameră de 

izolare) și sunt anunțați părinții. 

✓ Este  nevoie  ca  părinţii  să  conştientizeze  cât  este  de  importantă  izolarea  la  

domiciliu  şi  netrimiterea  în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală 

infecto-contagioasă. 

✓ Părinţii/Aparţinătorii  nu  vor  avea  acces  în  curtea  unităţii  de  învăţământ  şi  nu  

vor  însoţi  copiii  în  clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care 

există aprobarea conducerii şcolii. 

✓ Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea 

identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a 

îmbolnăvirilor în colectivitate. 

 



 

✓ Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în 

următoarele situaţii: 

o Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

o Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

o Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se 

află în carantină. 

✓ Revenirea în colectivitate a copilului care a avut probleme de sănătate și a absentat de 

la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale care să precizeze 

diagnosticul și care va fi predată cadrului didactic la prima oră de curs. 

 

Haideți să revenim la școală pornind de la ideea că ne întâlnim cu angajați, copii și 

părinți sănătoși! 

 

 

 

*Precizări preluate din Ordinul comun MEC și MS 5487/1494 publicat în Monitorul 

Oficial al României în data de 1 septembrie 2020.  

 


