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MATERIAL INFORMATIV PENTRU PĂRINȚI  

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 sanitare și de protecție în școală nu elimină riscurile de transmitere a virusului SARS-
CoV-2, ci doar contribuie la diminuarea acestora.  

Va fi acordată atenție deosebită pentru evitarea situațiilor de stigmatizare a elevilor și a personalului care au fost 
expuși la virus. 

Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare în societate și, totodată, este nevoie de o responsabilizare a 
tuturor persoanelor implicate și respectarea tuturor normelor prevăzute de către școală în urma prelucrării Ordinului 
5487/1494/2020, scopul fiind acela de a diminua riscul de infecție. 

 

Măsurile esențiale luate de către școală pentru prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ: 

 Igiena riguroasă a mâinilor; 

 Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ; 

 Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se 

află în interiorul și exteriorul unității de învățământ; 

 Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul 

unei zile; 

 Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru; 

 În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în 

clasă; 

 Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților/reprezentanților legali cu privire la măsurile de 

protecție împotriva infecției SARS-CoV-2; 

 Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome specifice COVID-19 (tuse, 

dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei. 

Modalitatea de funcționare a școlii pe perioada pandemiei va fi una flexibilă, în funcție de mai multe criterii (situația 
epidemiologică generală, dar și contextul specific în care își desfășoară școala activitatea), optându-se pentru unul din 
cele 3 scenarii propuse de MEC. Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ vor urma unul dintre cele 3 
scenarii este rata incidenței cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori). 

Scenarii propuse: 

S1 - Participarea zilnică a tuturor elevilor, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție 

S2 - Participarea zilnică a tuturor elevilor din învățământul primar și a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu 
respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, elevii din celelalte clase revenind parțial (prin rotația 
unei jumătăți de clasă la 2 săptămâni), cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție 

S3 - Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online 
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Scenariul ales pentru începerea anului școlar va fi comunicat către părinți pe data de 10 septembrie, după ce 
Comitetul județean pentru situații de urgență Prahova (CJSUPH) va emite hotărârea privind scenariul de funcționare 
pentru LTS „Sfântul Apostol Andrei”, Ploiești pentru începutul anului școlar 2020-2021. 

Hotărârile privind scenariul de funcționare pe parcursul anului școlar se vor actualiza săptămânal sau ori de câte ori este 
nevoie. 

Pentru minimizarea riscului de infectare cu noul coronavirus, atât pentru copiii dumneavoastră, cât și pentru personalul 
școlii: 

- elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, 
cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul și exteriorul unității de învățământ; 

- elevii vor veni la școală cu mască proprie, școala asigurând măști numai în cazul pierderii/deteriorării măștii 
proprii; 

- am organizat circuite ("trasee prestabilite") de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de 
părăsire a acesteia, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice și întreg personalul școlii; 

- la intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în clase au fost așezate dispensere/flacoane cu soluție 
dezinfectantă pentru mâini; 

- elevii vor fi instruiți periodic de către cadrele didactice, în prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână, 
în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2; 

- curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor reprezintă componente esențiale în lupta împotriva 
răspândirii virusului și se realizează în școală pe baza unor protocoale; 

- sălile de clasă sunt amenajate astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi. 

De asemenea, trebuie să știți că: 

- elevii vor 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 elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe 
toată perioada cursurilor; 

- vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 

- elevii nu au voie să consume în comun mâncarea sau băuturile și nu au voie să schimbe între ei obiectele de 
folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris etc) 

- schimbul măștii de protecție între persoane este interzis. 

Accesul în unitatea de învățământ: 

- Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora prin diriginți /profesorii de învățământ primar, în 
vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; 

- Părinții/Aparținătorii (orice alte persoane străine) nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și 
nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea 
conducerii școlii; 

- Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din timp a 
semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate 

 

Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații: 

 Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
 Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 
 Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină. 

 

Măsuri pentru elevii cu afecțiuni cronice și/sau dizabilități: 



 Elevii care fac 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), se vor prezenta la scoală, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul 
scris al părinților. Pentru aceștia, vor fi identificate, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la 
distanță. 

 Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod 
normal, reîntoarce la școală. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului 
de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce 
acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la 
școală. Pentru cei care nu pot reveni la școală, vor fi identificate soluții pentru asigurarea procesului educațional 
la distanță; 

 Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod 
adecvat dizabilității specifice. 
 

Protocol de triaj: 

Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate 
a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri. 

 

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); 

 

În cazul în care un elev prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-
CoV-2, acesta va fi izolat într-un spațiu special amenajat, până la sosirea părinților/reprezentantului legal. În caz de 
simptome/semne severe, va fi chemat serviciul de urgență 112. 

Revenirea în colectivitate a copiilor 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;  

 

SFATURI UTILE pentru părinți: 

 Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu noul 

coronavirus; 

 Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să 

avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției; 

 Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale; 

 Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respectăm sfaturile 

generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; 



 Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după 

servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar; 

 Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării 

acesteia; 

 Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de 

folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, nu 

oferiți nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii); 

 Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.); 

 Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală; 

 În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați 

telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală; 

 În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă și contactați 

telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz. 

 

 

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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