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Director, 

Prof. Pană Magdalena 

 

 

 

 

Intrare poartă 

Măsurarea temperaturii de către 
asistenta școlii 
 
Daca: 
- T<370C elevul intră în scoală 
- T>370C elevul pleacă acasă 
 

Elevul 
La intrarea în școală își 
dezinfectează mîinile sub 
atenta supraveghere a 
profesorului 1, primește o 
masca, pune masca  
 

Elevul 
Urcă pe scara sub 

îndrumarea profesorului 2, 

merge la baie și se spala pe 

mîini cu apă și săpun 

Elevul 
Este indrumat la sala unde este 
repartizat  de  către profesorul 3. 
Se aseză în banca cu numărul 
repartizat conform listei. 

 

Profesorul 1 – usa intrare 
profesori 

 
- asigură dezinfecția mîinilor 
- distrubuie masca de protecție 
și observă echiparea cu 
aceasta 

 

Profesorul 2 – scară 
profesori 

- invită elevul la baie să se 
spele pe mîini cu apă și săpun 
și îl supraveghează 
- conduce elevul spre culoar la 
profesorul 3 

 

Profesorul 3 – hol etajul I 

- invită elevul în sala de clasă 
unde este rapartizat 
- indică modul de așezare în 
banci 
- invită elevii sa citească 
măsurile de prevenire a 
infectării cu COVID 19 afișate 

 



 

 

CIRCUIT INTRARE ELEVI ÎN ȘCOALĂ - CORPUL B 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Director, 

Prof. Pană Magdalena 

 

Intrare poartă 

Măsurarea temperaturii de către 
asistenta școlii 
 
Daca: 
- T<370C elevul intră în scoală 
- T>370C elevul pleacă acasă 
 

Elevul 
La intrarea în școală își 

dezinfectează mîinile sub 

atenta supraveghere a 

profesorului 1, primește o 

masca, pune masca, merge la 

baie și se spala pe mîini cu 

apă și săpun 

 

 

Elevul 

Urcă pe scara sub 

îndrumarea profesorului 2 la 

sala unde este repartizat   

Elevul 

Este indrumat de  către profesorul 
3 să se aseze în banca cu 
numărul repartizat conform listei. 

 

Profesorul 1 – usa intrare 
elevi  

- invită elevul la baie să se spele 
pe mîini cu apă și săpun și îl 
supraveghează 
- asigură dezinfecția mîinilor 
- distrubuie masca de protecție și 
observă echiparea cu aceasta 
 

 

Profesorul 2 – scară 
profesori 

 
- conduce elevul în sala de 
clasă unde este rapartizat 
 

 

Profesorul 3 – hol etajul I 

- indică modul de așezare în 
banci 
- invită elevii sa citească 
măsurile de prevenire a 
infectării cu COVID 19 afișate 

 


