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MATERIAL INFORMATIV PENTRU ELEVI  

privind măsurile sanitare și de protecție în școală în perioada pandemiei COVID-19 

 

Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educație este esențial. De aceea, 

ne dorim reîntoarcerea tuturor elevilor în clase, cu măsuri stricte de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2.  

Implementarea măsurilor instituite de școală nu elimină riscurile de transmitere a virusului SARS-CoV-2, ci doar 

contribuie la diminuarea acestora. 

 

Vă rugăm să citiți, să rețineți și să urmăriți respectarea următoarelor reguli: 

 

Măsuri de protecție instituite de școală în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2 

a) Accesul și circuitele în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.)  

- Este esențială respectarea distanțării fizice pe tot parcursul timpului petrecut în instituția de învățământ! 

- Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, 

unde este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ; 

- Vă rugăm să respectați ora de sosire la școală, fără să ajungeți mai devreme sau mai târziu, în scopul de a evita 

aglomerarea la intrare! 

- Urmați încă de la intrare "traseele prestabilite" pentru intrare, deplasare în interiorul școlii și părăsirea acesteia.  

Aceste trasee vor fi demarcate cu benzi vizibile, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi.  

- Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.).  

- Vor fi stabilite zone de așteptare pentru limitarea întâlnirilor întâlnirile între elevi 

- Veți găsi dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini la intrarea în școală, pe coridoare și la 

intrarea în fiecare clasă, pe care vă rugăm să le folosiți! 

- La accesul în școală, după dezinfecția mâinilor, veți merge direct în sălile de clasă! 

b) Sălile de clasă 

 Veți purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când vă aflați în perimetrul 

școlii (interior și exterior)! 

 Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi,  

 Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Veți putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în 

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

 Locurile din clasă vor fi fixe; după aranjarea în bănci, nu veți mai putea schimba locurile între voi, pe toată 

perioada cursurilor; 

 Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil! 

 Este interzis schimbul de obiecte personale! 

 Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate și în perimetrul clasei! 

 Sala de clasă va fi aerisită în  timpul recreațiilor minimum 10 minute; 

 .Vă rugăm să aruncați măștile folosite în coșurile de gunoi special destinate aruncării/eliminării măștilor uzate! 
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c) Grupurile sanitare: 

 Vă rugăm să evitați aglomerarea în interiorul grupului sanitar!;  

 Înainte și după ce mergeți la toaletă, va trebui să vă spălați pe mâini! 

d) Pe parcursul programului școlar: 

 Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite; 

 Va trebui să păstrați distanța fizică pe toată durata pauzelor, să nu interacționați fizic cu ceilalți elevi (nu vă 

îmbrățișați, nu vă atingeți reciproc mâinile și nu stați aproape unul de celălalt); 

 Nu consumați în comun mâncarea sau băuturile cu ceilalți elevi! 

 Nu schimbați între voi obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris etc.)! 

Măsuri de protecție la nivel individual: 

Mesaje importante: 

 Purtați corect masca de protecție, acoperind gura, dar și nasul! 

 Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun! 

 Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane! 

 Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel! 

 Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l! 

 Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna! 

 Nu vă strângeți în brațe! 

 Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile! 

 Purtați mască atunci când vă aflați în perimetrul școlii, în interior și în exterior! 

a) Trebuie să vă spălați/dezinfectați pe mâini: 

 imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă; 

 înainte de pauza/pauzele de masă; 

 înainte și după utilizarea toaletei; 

 după tuse sau strănut; 

 ori de câte ori este necesar. 

 

AȘA DA: 

 Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască 

 Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri 

 Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare 

 Pune masca cu partea colorată spre exterior 

 Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului 

 Acoperă nasul, gura și bărbia 

 Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele feței 

 Evită să atingi masca 

 Scoate masca apucând-o de barete 

 Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți 

 După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac 

 Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca 

AȘA NU: 

 Nu folosi o mască ruptă sau umedă 

 Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie 

 Nu purta o mască prea largă 

 Nu atinge partea din față a măștii 

 Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măștii 

 Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane 



 Nu refolosi masca 

 Nu schimba masca cu altă persoană 

 Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate. Acoperiți gura și nasul cu o batistă de 

unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, 

aruncați batista utilizată. 

 Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind șervețele/lavete/produse biocide/virucide. 

 Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau dificultăți la respirație 

sau orice altă simptomatologie de boală. 

 Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji. 

Măsuri pentru elevii cu afecțiuni cronice și/sau dizabilități 

 Dacă faceți parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet 

zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament 

imunosupresiv), vă veți prezenta la scoală, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul 

scris al părinților. 

 

NU AVEȚI VOIE SĂ VĂ PREZENTAȚI LA ȘCOALĂ DACĂ: 

 Prezentați simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

 Ați fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

 Sunteți contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină. 

În urma triajului efectuat de părinte acasă: 

NU SE VOR PREZENTA la cursuri în ziua respectivă: 

- cei cu temperatură mai mare de 37,3°C și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, 
dificultăți în respirație - scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 

- cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; 

- cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de 
carantină la domiciliu/carantină instituționalizată. 

SE POT PREZENTA la cursuri în ziua respectivă: 

- când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus; 

- dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a fost confirmat 
cu virusul SARS-CoV-2; 

- cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție nazală clară, 
ochi curgători/prurit); 

Revenirea în colectivitate a elevilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza 
obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului 
didactic de la prima oră de curs. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar sau la nivelul persoanei 
desemnate în cazul în care școala nu beneficiază de cabinet medical;  

EXTRAS DIN: ORDINUL COMUN  nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2  

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Nr. 5.487 din 31 august 2020 și MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 

1.494 din 31 august 2020 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 1 septembrie 2020 Data intrării în vigoare 01-09-

2020 
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