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.
Măsurile esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de
prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ:

✓ Igiena riguroasă a mâinilor;
✓ Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ
✓ Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată
perioada atunci când se află în interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ;

✓ Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă
de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală
de clasă; Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;

✓ Asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în
situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă;

✓ În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot
parcursul prezenţei în clasă;

✓ Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu
privire la măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2;

✓ Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor
simptome specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a
mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;

✓ Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii:– la
intrarea în cancelarie;– la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;

✓ Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara
cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ

✓ Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru
păstrarea distanţării fizice;

✓ Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge
reciproc mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt

✓ Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei
obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.)

✓ La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vor monitoriza absenţele elevilor şi ale
personalului. Direcţiile de sănătate publică vor fi anunţate în cazul înregistrării unei
creşteri mari a numărului de absenţe ale elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli
respiratorii.

Măsuri de protecţie la nivel individual

✓ Spălaţi-vă des pe mâini!
✓ Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!
✓ Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţil!
✓ Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!
✓ Nu vă strângeţi în braţe!
✓ Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!
✓ Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul şcolii!

