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I. LEGISLAȚIE 

I.1. Legislatia primară 

 

 Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare  

 OMENCS nr. 5079 / 2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 Lege nr. 98 /l994, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si 

sănătate publica, republicată; 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 75 /2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și 

completările ulterioare; 

I.2.  Legislatia secundară 

 Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018; 

 Instrucţinea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern 

managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 

600/2018; 

 Ordinul nr.200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului SGG nr.400 /2015;  

 Ordinul nr. 200/2015 - modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului 

nr. 40012015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managorial al entităţilor publice; 

 Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ordonarea îndrumarea 

metodologica şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern 

managerial la entităţile publice; 

 OSGG nr.400/2015 — pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 

publice; 

 Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă și normele de aplicare; 

 O.M.E.N.C.S nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 O.M.E.N.C.S nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului; 

 O.M.E.N 3027/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului - cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Instrucțiunile MEN 1/2018 M.Of. 481 din 12 iunie 2018; 

 OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în MO al 

României, Partea I, nr. 22/21.01.1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

453/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 10 alin. 2 lit. b și alin. 3, art. 17 alin.2 și art. 25 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată , cu modificările ulterioare 

 Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din 

unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 28 august 2020. 

 ORDIN comun MEC și MS nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Publicat în  M.Of. 804 din 1 

septembrie 2020 

 Ghid pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021 - propuneri de scenarii pentru 

învățământul gimnazial și liceal-realizat Ministerul Educației și Cercetării 
 UN AN ȘCOLAR ALTFEL ...GHID pentru unitățile de învățământ preșcolar* 2020 – 2021- 

realizat de Ministerul Educației și Cercetării. 
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II. REPERE GENERALE  

(conform ORDINULUI comun MEC și MS nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Publicat în  M.Of. 804 din 1 

septembrie 2020) 

În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructura și 

resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii 

îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii: 

 

 Scenariul 1. Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu 

respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. 

 Scenariul 2. Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a 

elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și 

Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și 

liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. 

 Scenariul 3. Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții on-line. 

 

Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrie 

1. 7 septembrie 2020- Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSP) informează Inspectoratul 

Școlar Județean (ISJ) Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) cu privire la situația 

epidemiologică la nivelul fiecărei localități. 

2. 7 septembrie 2020 - ISJ transmite școlilor informarea DSP Constanța referitoare la situația 

epidemiologică pentru ca fiecare școală să stabilească scenariul după care va funcționa. 

3. 10 septembrie 2020 - Comitetul Județean pentru situații de urgență (CJSU) va emite hotărârea 

privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului 

școlar 2020-2021. 

 

Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este 

rata incidenței cumulate (numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori) 

În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raționament: 

1. Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 sau 

scenariul 2 pentru fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de infrastructura și resursele existente 

la nivelul unității de învățământ. 

2. Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru toate 

unitățile de învățământ din localitate 

3. La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de 3/1000 locuitori, DSP va prezenta CJSU o 

analiză a situației epidemiologice din localitate. În funcție de existența transmiterii comunitare în 

localitate și numărul de focare existente în unitățile de învățământ din localitate, precum și alte criterii de 

risc, CJSU / CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, suspendarea temporară a activităților 

școlare din unitățile de învățământ (scenariul 1 și 2), cursurile desfășurându-se online (scenariul 3). În 

absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ din localitate vor funcționa în scenariul 2. 

4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de 

învățământ se vor aplica Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din Anexa 

1 din Ordin, clasa sau întreaga școală putând fi închise pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se on-line. 

 

Responsabili și responsabilități : 
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 Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății prin departamentele și instituțiile 

abilitate stabilesc principiile, elaborează ghidurile, planurile și măsurile care vor fi implementate; 

 DSP supraveghează implementarea și aplicarea lor corectă și intervin ori de câte ori există cazuri 

de infecție în unitatea de învățământ și calculează săptămânal rata incidenței cumulate la 14 zile 

pentru fiecare localitate în parte și pune rezultatele la dispoziția ISJ și CJSU; 

 ISJ diseminează normele și supraveghează implementarea și aplicarea lor corectă. Realizează cu 

fiecare unitate de învățământ în parte analiza infrastructurii, resursei umane și pune rezultatele la 

dispoziția CJSU și propune scenariul aplicabil pentru fiecare unitate de învățământ ; 

 CJSU analizează, la nivelul fiecărei localități, pe baza situației epidemiologice transmise de către 

DSP, a infrastructurii și resurselor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ și aprobă 

săptămânal sau ori de câte ori este nevoie scenariul în care va funcționa fiecare unitate de 

învățământ în parte; 

 Autoritățile administrației publice locale vor asigura, in confomitate cu legislația în vigoare 

resursele umane (personal medico-sanitar pentru unitățile de învățământ care nu au cabinete 

medicale școlare), conform legii, și resursele materiale și financiare pentru derularea acțiunilor 

întreprinse de unitățile de învățământ în contextul combaterii răspândirii infecției cu noul 

coronavirus; 

 Conducerile unităților de învățământ elaborează un plan de măsuri pentru implementarea 

normelor conform ORDINULUI comun MEC și MS nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Publicat în  

M.Of. 804 din 1 septembrie 2020. 

 

 

 

Scenariul de funcționare pentru anul școlar 2020-2021 propus de 

CNME va fi actualizat săptămânal sau ori de cîte ori este nevoie în 

funcție de contextul epidemiologic la nivelul clasei/unității de 

învățământ sau/și nivel local stabilit de DSP și CJSU. 
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III.  PREAMBUL 

Întreg personalul colegiului a plecat de la premisa că educația este extrem de importantă, participarea 

elevilor fizic este benefică pentru starea lor emoțională, dar cu asigurarea celor mai stricte măsuri de 

protecție, pentru a diminua pe cât posibil, transmiterea acestui virus.  

Conducerea Colegiului Național ,,Mihai Eminescu”, prin Consiliul de Administrație, a analizat toate 

scenariile propuse, luând în calcul situația epidemiologică, măsurile de protecție impuse de lege sau 

recomandate de specialiști, resursele de care dispunem (materiale, umane, financiare sau de altă natură), 

numărul de elevi și o serie de alți factori (respectarea normelor didactice, a deciziilor și a măsurile 

stabilite de autoritățile locale etc.) și au ajuns la concluzia că Scenariul 1 FIZIC este cel mai potrivit 

pentru desfășurarea cursurilor la noi în colegiu, în anul școlar 2020-2021, pentru clasele a V-a-a 

VIII-a și clasele a XII-a. Scenariul 2 mixt se aplică pentru clasele a IX-a – a XI-a. Scenariul fizic se 

aplică și la Grădinița 16 – structură. 

În această variantă, școala poate asigura pentru toți elevii prezenți, dar și pentru întreg personalul, 

stabilitate și siguranță din punct de vedere medical și al distanțării fizice, norme impuse și de cele două 

ministere (1m față-spate, stânga-dreapta). Totodată, școala poate asigura dezinfectarea spațiilor școlare, 

distanțarea elevilor în timpul orelor de curs și supravegherea acestora în timpul pauzelor pentru jumătate 

din colectivul unei clase. 

 

Principiile directoare care stau la baza acestui plan pentru anul școlar 2020-2021 și care privesc 

securitatea tuturor elevilor și a personalului sunt : 

 Pre-screeningul elevilor și al personalului; 

 Asigurarea distanțării fizice; 

 Proceduri îmbunătățite de curățare și dezinfectare realizate de responsabilul SSM;  

 Mecanismele de urmărire a persoanelor infectate și a contacților acestora; 

 Organizarea claselor, a spațiilor comune, de intrare/ieșire din instituție; 

 Stabilirea programului și modalităților de monitorizare a absențelor ; 

 Proceduri clare privind intrarea persoanelor străine în școală.  

 

Argumentele care au stat la baza alegerii celor două scenarii sunt : 

 

Această variantă permite reducerea contactului la comunități mai mici, în cazul depistării unor 

cazuri de persoane infectate, numărul celor afectați de măsura carantinării va fi mai mic, adică vor 

fi carantinați numai jumătate din elevi, nu și cei din on-line, care pot veni la școală, facând schimb 

cu cei aflați în izolare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITĂȚI MAI 

MICI DE ELEVI 

 

NUMĂRUL DE 

CONTACȚI MAI MIC 

 

 

SUPREVEGHERE 

EFICIENTĂ 

 

 

RISC DE 

ÎMBOLNĂVIRE MAI 

MIC 
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 Numărul mare de elevi. 
CNME are 1016 elevi (120 gimnaziu, 877 - liceu, 20 preșcolari)  

- Preșcolari - 10 copii - grupă mică, 10 copii grupă mijlocie 

- Gimnaziu - 4 clase -120 elevi 

- Liceal inferior - 14 clase - 437 elevi 

- Liceal superior - 13 clase - 439 elevi 

 

 Spațiile școlare existente. Colegiul are 21 de spații școlare (18 săli de clasă, 3 laboratoare), 1 

sală de sport, 1 sală de aerobic, 2 terenuri exterioare de sport, 1 bibliotecă, 2 cabinete directori, 1 

secretariat, 1 cabinet administrație, 1 cancelarie, 1 cabinet medicină școlară și 1 cabinet 

stomatologic, 4 grupuri sanitare pentru elevi, 1 grup sanitar profesori, 6 cabinete discipline 

specialitate (arii curriculare). Spațiile școlare permit participarea elevilor în format fizic în 10 săli 

de clasă cu respectarea distanțării fizice de 1m față-spate, stânga-dreapta sau folosirea 

separatoarelor de plexiglass. Pt clasele a IX-a, a X-a, a XI-a clasele permit efective de 15-18 

elevi. La gradiniță există 2 spații școlare care permit prezența a câte 10 preșcolari să fie prezenți. 

- Program de dimineață - clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-, a XI-a, a XII-a = total 17 

clase 

- Program după-amiază - clasele a IX-a și a X-a = total 14 clase. 

Pentru scenariul mixt, fiecare clasă va împărți elevii pe grupe, în ordine alfabetică, fiecare 

elev având un număr ce se va regăsi în oglinda clasei și pe bancă, astfel încât acesta să nu își 

schimbe locul. (Anexa 1 model). 

 

 Infrastructura informațională. Colegiul are achiziționată platforma educațională 24EDU, care 

include Microsoft TEAMS, care va asigura, în timp real, predarea on-line pentru cei aflați acasă. 

Pe această platformă s-a lucrat în perioada aprilie-august 2020, elevii și profesorii fiind 

familiarizați cu aceasta. Fiecare clasă va avea un laptop, cameră de învățare la distanță 

încorporată, acces la internet. Colegiul are în dotare ecrane de proiecție, videoproiectoare, o tablă 

interactivă, 2 laboratoare de informatică dotate cu desktop-uri etc. 

 

Vârsta personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. = 74 persoane (până la 8.09.2020): 

59 de cadre didactice, 7 personal auxiliar, 8 personal nedidactic.  

- Categoria de vârstă 22-45 ani - 23 persoane 

- Categoria de vârstă 45-60 ani - 40 persoane 

- Categoria peste 60 ani -7 persoane  

 

 Existența unor elevi cu boli cronice, elevi cu CES. 
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IV. MĂSURI NECESARE PENTRU ELEVI, PERSONAL DIDACTIC, AUXILIAR ȘI 

NEDIDACTIC 

 

1. Desemnarea, prin decizia Consiliului de Administrație, a persoanelor responsabile de 

coordonarea activităților de prevenire a infecției cu SARS-Cov-2. 

 

2. Evaluarea infrastructurii. La nivelul Consiliului de Administrație al CNME, în colaborare cu 

cadrele didactice și părinții, s-au identificat 21 de spații școlare (18 săli de clasă, 3 laboratoare), 1 sală de 

sport, 1 bibliotecă, 1 cancelarie. Spațiile școlare permit participarea a maxim 15-18 elevi în clasă cu 

respectarea distanțării fizice de 1m față-spate, stânga-dreapta. La gradiniță există 2 spații școlare care 

permit prezența a câte10 preșcolari să fie prezenți. 

- Program de dimineață - clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-, a XI-a, a XII-a = total 17 

clase 

- Program după-amiază - clasele a IX-a și a X-a = total 14 clase. 

 (Anexa 1 - repartizarea grupelor de elevi pe săli de clasă, oglinzile claselor). 

 

3. Pre-screeningul elevilor și al personalului. Situații excepționale. 

Accesul în interiorul unității a elevilor cât si a personalului se va realiza doar după dezinfecția 

mâinilor, verificarea temperaturii (care nu trebuie să depășească 37.30) și sub rezerva absenței 

simptomelor virozelor respiratorii. Termometrizarea se va realiza atât de părinți, acasă, cât și de 

personalul medical al școlii. Medicul școlar și asistenta vor răspunde și de izolarea persoanelor 

identificate cu probleme. În situația în care un elev sau angajat prezintă simptome sau există suspiciunea 

că starea sa de sănătate este precară, va fi dus în sala special amenajată- sala 47 - IZOLATOR, aflată la 

subsol cu ieșire separată direct în curtea școlii. Vor fi anunțați imediat părinții/tutorii elevilor minori 

izolați pentru a putea fi luați și duși la medicul de familie. Pentru elevii majori, dacă au venit cu mașina 

personală, se pot deplasa acasă, doar după ce au fost anunțați părinții. Dacă nu au mașină, și pentru elevii 

majori se aplică aceleași reguli ca pentru cei minori. Elevii nu vor fi lăsați să plece cu mijloacele de 

transport în comun, cu scop de prevenție. Elevii a căror participare la școală le este interzisă, vor 

benefica de forma de pregătire on-line. 

La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de 

protecție covorașe dezinfectante, măști de protecție (doar în cazul în care a fost 

uitată acasă), substanțe dezinfectante pentru mâini etc.  

Unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu 

dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent.  

Școala va avea dotate sălile și intrările principale cu recipiente speciale cu capac și 

pedală, cu inscripția „măști folosite”, în vederea unei igiene riguroase. 

În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de 

informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenirea infectării cu Sars-

Cov-2. 
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4. REGULI OBLIGATORII:  

 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. 

 Masca de protecție este obligatorie pentru elevi și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul 

deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior);  

 Masca de protecție este obligatorie pentru elevi în timpul recreației în aer liber, în spațiile 

aglomerate, atunci când nu este asigurată distanța de minim 1 metru între elevi;  

 Masca de protecție nu este obligatorie pentru preșcolari;  

 Masca de protecție trebuie purtată co0rect peste nas și gură ; 

 Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis! 

 Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării 

măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior. 
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5. PROTOCOLUL DE TRIAJ  

5.1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, ACASĂ prin măsurarea temperaturii corporale și 

aprecierea stării de sanatate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea 

preșcolarului/elevului la cursuri. Este important ca:  

 părinții/ reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă de ce copiii cu 

simptome nu ar trebui aduși la școală. Părinții vor primi toate informațiile necesare de la 

reprezentantul Asociației de Părinți cu privire la condițiile în care NU își trimite copilul la școală 

(Anexa 2 - Minighid pentru părinți) 

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:  

 cei cu temperatură mai mare de 37,30 C, și /sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-

CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infecto-

contagioase;  

 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:  

 cei care nu se regăsesc în nici una din situațiile de mai sus;  

 dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a 

fost confirmat Covid-19;  

 cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție 

nazală clară, ochi curgători / prurit); pentru aceasta elevul trebuie să prezinte o adeverință 

medicală de la medicul de familie. 

În cazul în care preșcolarii și elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie 

specifică infectării SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare (pct.4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Triajul observațional - se realizează de către profesor la prima oră de curs, dar și pe parcursul 

zilei, prin observație și conversație cu elevii despre starea lor fizică. 

 

5.3. Triajul epidemiologic al preșcolarilor și elevilor se efectuează conform prevederilor legale în 

vigoare:   

 Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de 

învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale 

gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările 

ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății nr. 653/2001 privind asistența medicală a 

preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare.  

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. 
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 Acesta va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari 

de protecție/vizieră, mască de protecție, mănuși de unică folosință. 

 Dacă un elev sau un angajat al școlii prezintă simptome COVID-19, aceștia sunt izolați în spațiul 

special amenajat. Nu se va transporta elevul până la sosirea părintelui la medicul de familie, 

serviciul de urgenţă sau spital, doar dacă simptomele sunt severe, se va apela serviciul de urgenţă 

112. 

 Pentru elevii majori, dacă au venit cu mașina personală, se pot deplasa acasă, doar după ce au fost 

anunțați părinții. Dacă nu au mașină, și pentru elevii majori se aplică aceleași reguli ca pentru cei 

minori. Elevii nu vor fi lăsați să plece cu mijloacele de transport în comun, cu scop de 

prevenție. 

 

5.4. Protocol de izolare a copiilor bolnavi 

 

 Sala de izolare va fi sala 47, care are ieșire separată direct în curtea școlii, fără a folosi 

interiorul școlii. 

 Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs, febră și/sau simptomatologie 

de tip respirator (ex. tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă 

(vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).  

 Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei și va fi 

supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de 

protecție individuală vor fi respectate cu strictețe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;  

 Vor fi anunțați imediat aparținătorii și, după caz, personalul cabinetului medical școlar;  

 Dacă pe perioada izolării, elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta va fi imediat curățat și 

dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;  

 Nu se va transporta elevul până la sosirea aparținătorului la medicul de familie, farmacie, servicul 

de urgență sau spital, decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va 

apela serviciul de urgență 112;  

 Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de 

minimum 20 de secunde;  

 Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul 

de a transmite infecția la alte persoane;  

 Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant / medicul de 

familie, cu precizarea diagnosticului.  

 

5.5. Monitorizarea absențelor. 

 

 Absențele elevilor și ale personalului cauzate de boli respiratorii vor fi monitorizate de către 

asistentul/medicul școlar, fiind anunțat DSP. 

 informarea zilnică a cabinetului medical cu privire la nr de absenți si prezentarea in timp real de 

către diriginți a adeverințelor medicale; 

 Absențele din alte motive vor fi consemnate de diriginte într-un registru special. 

 Pentru absența mai mare de 3 zile cauzate de simptome specifice COVID, se anunță DSP, iar 

elevul se prezintă cu adeverinți medicală „APT PENTRU COLECTIVITATE”. 
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6. ORGANIZAREA SPAȚIILOR ÎN INTERIORUL ȘI EXTERIORUL INSTITUȚIEI 

6.1. Organizarea sălilor de clasă, cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 

cel puțin 1 metru între elevi. Fiecare clasă va avea afișată la intrare OGLINDA CLASEI (Anexa 1). 

Astfel, locurile din clasă sunt fixe pentru fiecare elev, fiecărui elev corespunzându-i un număr, iar fiecare 

profesor va verifica respectarea acestei reguli. 

 Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei 

clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de 

elevi = 1 sală de clasă”. 

 Fiecare clasă va avea în dotare, pentru învățare în sistem on-line, în timp real pentru grupele 

aflate acasă, un laptop, cameră web pentru învățare la distanță încorporată, acces la Internet. 

IMPORTANT ! Tastatura laptop-ului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se 

îndepărtează după fiecare utilizator și fiecare oră de curs. Astfel se evită folosirea anumitor 

substanțe care pot afecta tastatura, dar duce la o igienă mult mai riguroasă și scăderea ratei 

de transmitere a virusului sau se dezinfectează tastatura înainte și după fiecare utilizare cu 

un șervețel igienic. 

 

Pentru a asigura distanțarea fizică se vor aplica următoarele măsuri : 

 Eliminarea sau izolarea prin marcaje a mobilierului care nu este necesar; 

 Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi 

(față-spate, stânga-dreapta) și în clasele unde învăță a VIII-a și a XII-a vor fi amenajate cu placi de 

plexiglass. 

 Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii 

clasei); 

 Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; 

 Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. 

 Clasele vor fi aerisite după fiecare 45 minute, câte 5 minute. Geamurile clasei vor rămâne 

deschise pe tot parcursul zilei atât timp cât vremea o permite. În timpul iernii timpul de aerisire este de 

aproximativ 5 minute din 50 minute. 

 Elevii își vor dezinfecta mesele la intrarea în clasă cu șervețele dezinfectante ; 

 Clasele vor fi dezinfectate la mijlocul zilei, între schimbul de ture și la finalul zilei. Fiecare spațiu 

va avea o fișă în care vor fi menționate : numărul sălii, etajul, intervalul orar, operațiunea efectuată, 

materialele utilizate, tehnica utilizată, persoana care a făcut dezinfecția, persoana care supraveghează și 

verifică. PROCEDURA DE CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE ESTE APROBATĂ LA NIVELUL CA. 

 Locurile din clasă trebuie să fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba 

locurile între ei pe toată perioada cursurilor; se va face OGLINDA CLASEI, iar fiecare profesor va 

verifica respectarea acesteia . 

 Va fi păstrată componența grupelor pe toată perioada anului școlar (vor fi împărțiți în ordine 

alfabetică). Elevul va putea schimba grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate :  

 Sunt frați în clase diferite, nivel de studiu și vin/pleacă împreună. 

Obligatoriu : elevii și profesorul vor purta măști în timpul orelor de curs, în pauze 

în interiorul clădirii, dar și în locurile în care numărul de persoane depășește limita 

legală impusă . 
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 Elevi care vin din localități îndepărtate și vin cu mașina personală a unuia din părinți. 

 În fiecare clasă vor exista afișe care vor atenționa asupra regulilor de igienă și distanțare fizică, 

 În fiecare clasă va exista coș cu capac cu pedală prevăzut cu un sac de gunoi pentru aruncarea 

măștilor uzate și un container prevăzut cu sac de gunoi pentru  gunoiul menajer. 

 Fiecare clasă va avea în dotare dezinfectant, iar elevii trebuie să aibă la ei o minimă trusă 

medicală compusă din:  

- sticlă cu apă; 

- șervețele umede; 

- șervețele uscate; 

- soluția dezinfectantă pentru mâini pe bază de alcool de 70%; 

- trei măști de protecție (în pungi separate, de rezervă); 

- o gustare (ținând cont de cerințele școlii).  

ACEST KIT NU SE ÎMPRUMUTĂ ȘI ESTE FOLOSIT NUMAI DE PERSOANA 

POSESOARE.  

 Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat; deplasările în clasă vor fi 

limitate, pe cât posibil; 

 Este interzis schimbul de obiecte personale;  

 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de 

folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris etc). 

 Elevii vor dezinfecta masa și scaunul atât la venire, cât și la finalizarea cursurilor. 

 Fiecare cadru didactic și elev vor avea propriile markere și burete pentru tablă. Acestea nu se vor 

împrumuta.  

 Se va limita pe cât posibil ieșirea la tablă. Acolo unde este necesar, elevul va urma strict circuitul 

propus de profesor, va folosi marker-ul personal sau dat de școală și se va dezinfecta imediat ce 

va pleca de la tablă. 

 Pentru grupele de limbă franceză/germană, unde elevii nu sunt din aceeași clasă/grupă de elevi se 

vor lua următoarele măsuri : 

  Se va dezinfecta clasa înainte ; 

 O grupă ramâne în clasă, deplasându-se numărul mai mic de elevi de la o altă clasă care 

studiază aceeași limbă ; 

 Se vor așeza elevii noi la distanțe de 1 m unii față de alții, vor fi folosite trasee prestabilite 

și vor fi însoțiți de profesor.  

 

6.2. Organizarea programului școlar 

 Programul școlar este următorul :  

- Dimineața - 8.00-13.00 (13.45) - 17 clase (gimnaziu și clasele a XI-a , a XII-a) 

- Pauză între schimburi pentru dezinfectarea claselor și a spațiilor comune - 13.00-

13.45 (14.00-14.45). 

- După-amiază - 14.00 (14.50)-19.45 - 14 clase (clasele a IX-a și a X-a). 

 Orele vor fi de 40 minute și 10 minute pauză (atât pentru cei prezenți fizic, cât și pentru cei 

prezenți on-line).  

 Elevii de gimnaziu nu au voie să depășească 4-5 ore efective în școală, iar elevii de liceu maxim 

5-6 ore.  

 În cazul în care, pentru asigurarea egalității de șanse, sunt prezente și alte persoane (profesor de 

sprijin, interpret mimico-gestual etc.) vom lua măsuri pentru a nu se depăși numărul de maxim 

(adică jumătate din efectivul de elevi la care se adaugă și profesorul de sprijin) de persoane în sală 

cu respectarea tuturor restricțiilor. 

 Ieşirea elevilor din unitatea de învățământ în timpul programului sau în pauze este strict 

interzisă, cu excepţia situaţiilor speciale, cazuri în care elevii vor putea ieşi numai după ce au 
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obţinut de la profesorul de serviciu un bilet de voie; profesorul va trece într-un registrul special 

motivul învoirii, iar elevul major va semna. Pentru elevii minori, părintele va trebui să trimită o 

informare dirigentului clasei pe telefon/email cu cel puțin o zi înainte cu motivul învoirii elevului. 

DE REȚINUT !!! Fiecare învoire se va consemna într-un registru al clasei.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor: 

 

 Ora împreună cu pauza este de 50 minute. Fiecare clasă va avea pauza câte 10 minute din cele 50 

minute.  

 Va fi evitată, pe cât posibil, crearea de grupuri de elevi din clase diferite (excepție fac grupele de 

limbi străine); 

 Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către profesorul de serviciu, pentru 

păstrarea distanțării fizice; 

 Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc 

mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt); 

 Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 

minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 5 minute, 60 minute la schimbarea 

turelor, respectiv între 13.00-14.00 (14.00-15.00) și la finalul zilei; 

 Vor fi evitate experimentele practice, lucrul pe grupe în sala de clasă (pot forma grupe pentru 

realizarea de proiecte prin întâlniri on-line) care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între 

elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare. 

 

6.4. Organizarea activităților sportive:  

 Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber;  

 Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de 

obiecte. Vor fi evitate de asemenea structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi 

dezinfectate;  

 Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor 

marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o 

dezinfectare adaptată;  

 Vor fi eliminate jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea 

distanței dintre elevi;  

 Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi 

efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;  

 Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu 

presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, 

situație în care portul măștii nu este indicat;  

O zi pe săptămână clasele a XI-a și a XII-a vor avea 7 ore, adică vor termina orele de curs la 13.45. 

Dezinfecția pentru clasele care termina la 12.45 va dura o oră, la fel si pentru cele care vor termina 

la 13.45.  

 În perioasa 12.45-13.45 se realizează dezinfecția. Pentru clasele care pleacă la 13.45 dezinfecția se 

va încheia la 14.45, iar orele de după-amiază încep la 14.50.  

MENȚIUNE : 

1. In pauzele de 10 minute, elevii pot merge la toaletă și/sau în curtea școlii și se va aerisi clasa. 

Se va încerca să se servească masa în pauza de după a treia oră de curs, adică la mijlocul zilei pentru 

fiecare grupă. 

 

 

MENȚIUNI : 

1. pauza de 5 minute - elevii nu părăsesc clasa, doar profesorul schimbă clasa. 

2. In pauzele decalate de 10 minute, elevii pot merge la toaletă. Se va încerca să se servească masa în 

pauza de după a treia oră de curs, adică la mijlocul zilei. 
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 Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul activității să 

nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;  

 La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu 

un dezinfectant pe bază de alcool;  

 Se va efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă 

de elevi.  

 

6.5. Organizarea grupurilor sanitare 

 Grupurile sanitare destinate elevilor sunt separate pe sexe. Vestibulul grupurilor sanitare este 

amenajat cu chiuvetă - lavoar cu apă rece, cu săpun lichid, prosop de hârtie, coşuri de gunoi cu 

capac, pedală şi sac menajer.  

 Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea 

aglomerării în interiorul grupului sanitar) prin decalarea pauzelor pentru a evita aglomerația și a 

limita contactul fizic; 

 Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă; 

 Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-

și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de 

hârtie de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini 

din material textil; 

 Se va ține o evidență conform modelului din procedura de curățenie și dezinfecție privind 

numărul grupului sanitar, intervalul orar, operațiunea efectuată, materialele utilizate, tehnica 

utilizată, persoana care a făcut dezinfecția, persoana care supraveghează și verifică. 

 Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât 

să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de 

unică folosință etc); 

 Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă a mâinilor. 

 

6.6. Organizarea cancelariei: 

 Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații: 

- la intrarea în cancelarie; 

- la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun; 

 Toate cadrele didactice vor folosi cataloage proprii (agende), unde vor înregistra notele și 

absențele elevilor. Transferul acestor înregistrări în cataloagele claselor se face după un program 

stabilit la nivelul unității de învățământ, pentru reducerea riscurilor asociate unei aglomerări de 

cadre didactice în cancelarii și a atingerii cataloagelor de către diferite cadre didactice pe 

parcursul aceleiași zile. Pe cât posibil, se va folosi comunicarea la distanță pentru informarea 

profesorilor diriginți și a părinților prin catalogul electronic. 

 Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane; 

 Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție.  

 INTERZIS FUMATUL DE ORICE FEL ÎN INCINTA ȘCOLII 

 

6.7. Organizarea bibliotecii 

 Biblioteca va fi deschisă conform programului afișat, ca să poată acoperi ambele schimburi de 

elevi ; 

 În bibliotecă vor intra maxim 3 persoane, pentru a împrumuta/returna cărți.  

 Pentru orice alte activități numărul maxim de elevi în bibliotecă nu va depăși 5 elevi și 

profesorul coordonator sau bibliotecarul. 

 Aerisirea va fi permanentă, atât timp cât vremea o va permite ; 

 Persoanele care intră în bibliotecă se vor dezinfecta la intrare și ieșire. 
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6.8. Organizarea spațiului exterior (curtea școlii): 

 Curtea școlii va fi măturată și spălată cel puțin de 2 ori pe săptămână cu jeturi de apă dimineața, 

înaintea începerii cursurilor. 

 Vor fi trasate zone de recreere care vor păstra distanțarea fizică de 1 m. 

 Masca este obligatorie în curtea școlii, acolo unde sunt aglomerații de elevi. 

 Chioșcul din afară va fi deschis, în anumite intervale orare, respectaându-se distanțarea fizică și 

condițiile de igienă. Se încurajează ca fiecare elev să își aducă pachețel și apă de acasă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. Organizarea circuitelor în interiorul/exteriorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc)  

 

6.9.1. Circuitele pentru intrarea/ieșirea din instituție 

 Circuitele de intrare/ieșire se găsesc în Anexa 3 -circuite intrare/iesire. 

 Elevii vor fi însoțiți de către un cadru didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala 

de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire. 

 Intrarea destinată angajaților și vizitatorilor (în cazuri excepționale) este intrarea principală.  

 

6.9.2. Circuitele în interiorul școlii 

 Circuitele se semnalizează prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” 

de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământș și de părăsire a acesteia, facilitând 

păstrarea unei distanțe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles 

(panouri, săgeți etc). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, 

astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.  

 La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane 

cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă.  

 La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare 

(postere) privind măsurile de igienă/protecție (ANEXA 7).  

 Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor. 

 

6.10. Organizarea laboratoarelor  

 În cazul folosirii unor cabinete sau laboratoare, pauzele sunt desemnate dezinfectării acestora 

pentru noile clase/grupe care le vor folosi. Deplasarea elevilor către și dinspre aceste săli se face 

la începutul și la sfârșitul orelor de 50 de minute, însoțiți de către cadrul didactic. 

 Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie, care se îndepărtează după fiecare 

utilizare.  

 

6.11. Organizarea accesului în unitatea de învățământ pentru persoane din afară (vizitatori) : 

 Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi restricționat, în afara cazurilor 

excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii (elevi cu CES, accidentați sau alte cazuri 

excepționale) 

 Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către 

persoane desemnate din unitatea de învățământ; 

Elevilor le este interzis să părăsească spațiul exterior 

al școlii pe parcursul orelor de curs.  

FUMATUL ESTE INTERZIS ! 

 

Părăsirea școlii, fără acordul conducerii școlii, este 

responsabilitatea totală a părintelui și elevului. 
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 Acestora li se va lua temperatura și vor semna o declarație că nu au simptome COVID și nu au 

călătorit în străinătate în ultimele 14 zile. 

 Se va ține o evidență a persoanelor care intră în școală, nr. de telefon, nume prenume cu 

respectarea tuturor normelor privind protecția datelor personale.  

 Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje 

aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc); 

 Se vor fi amplasa indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc) ; 

 Intrarea destinată vizitatorilor este intrarea principală. 

 

NERESPECTAREA REGULILOR DE CĂTRE ELEVI DUCE LA IZOLAREA ACESTORA ȘI 

ÎNȘTIINȚAREA PĂRINȚILOR PÎNĂ LA VENIREA ACESTORA. 

TRĂIM ÎNTR-O COMUNITATE ÎN CARE FIECARE ESTE OBLIGAT SĂ RESPECTE LIBERATEA 

CELUILALT! 
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7. Măsuri suplimentare de protecție la grădință - 20 preșcolari, câte 10 în fiecare grupă.- scenariul 

1 - prezență fizică 

Pe tot parcursul derulării acvităților cu copiii, se vor respecta, pe cât posibil, regulile generale ale unei 

conduite sănătoase, așa numitele „gesturibarieră”,menite să prevină infecția cu noul coronavirus 

 distanțarea fizică (distanța minimă, recomandată de Ministerul Sănătății între două persoane, este 

de cel puțin 1 m); 

 evitarea atingerii cu mâna a nasului, a ochilor și a gurii; 

 evitarea contactului fizic direct cu cei din jur. 

 strănutul în pliul cotului/basta de unică folosință; 

 realizarea unor trasee bine delimitate și semnalizate în incinta unității de învățământ (chiar și în 

sala de grupă) și în spațiul aferent din curte (spre și dinspre spațiile de joacă, spre și dinspre 

poarta de acces); 

 stabilirea și marcarea zonelor de așteptare, astfel încât copiii din grupe diferite să nu se 

intersecteze; 

 nicio altă persoană, în afară de copii și personalul unității, nu va fi admisă, în afara cazurilor 

excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ;  

 măsuri speciale vor fi luate pentru admiterea personalului de sprijin în cazul copiilor cu cerințe 

educaționale speciale (CES); 

 intrarea prin mai multe uși de acces, dacă există; în cazul în care această separare nu este posibilă, 

respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială; 

 accesul părinților/aparținătorilor în spațiul interior al grădiniței nu va fi permis; copiii vor fi 

preluați de la poarta unității de învățământ, de către o persoană desemnată de director și, în 

același mod, vor fi conduși spre ieșire și predați părinților/aparținătorilor;  

 nu circulă obiecte/jucării de acasă la grădiniță și nici de la grădiniță spre domiciliul copiilor; 

 

7.1. Curățenie și măsuri de igienă: 

 toate suprafețele și punctele de contact trebuie curățate si dezinfectate la finalul fiecărei zile 

(inclusiv echipamentele (videoproiector, computer etc.), mânerele, balustradele, butoanele și 

accesoriile la instalațiile sanitare, toaletele, clanțele, pervazul ferestrei, precum și mesele și 

scaunele din sala de grupă, paturile din dormitoare, obiecte și suprafețe din spațiul exterior etc.); 

 spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate zilnic cu jeturi de apă și 

apoi dezinfectate cu soluții avizate/speciale pentru suprafețe; 

 punctele de contact (clanțe, întrerupătoare) vor fi dezinfectate de două ori pe zi, la prânz și la 

finalul programului ; 

 coridoarele și grupurile sanitare vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide/virucide, în mod 

obligatoriu ; 

 toate procedurile de curățenie și dezinfectare a materialelor se vor face în perioadele în care copiii 

nu sunt înăuntru sau folosesc alte spații, cu excepția situațiilor speciale (de exemplu, un copil 

strănută atunci când folosește o jucărie, adultul va urmări ca jucăria să nu ajungă la alt copil și, în 

măsura în care se poate, să fie depozitată întrun săculeț și pusă într-un loc, departe de copii, 

pentru a putea fipreluată pentru dezinfectare); 

 aerisirea sălilor de grupă se face la un interval de 30 minute sau, pentru o menținere constantă a 

circulației aerului, se păstrează deschisă cel puțin o fereastră, fără a compromite siguranța 

copiilor; nu se vor folosi echipamente pentru recircularea aerului; 

 la intrarea în unitatea de învățământ și în fiecare încăpere din incintă, vor fi asigurate materiale și 

echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măș de protecție, substanțe dezinfectante 

pentru mâini etc.); 

INTERZIS ACCESUL PĂRINȚILOR ÎN INCINTA GRĂDINȚEI. Aceștia îi vor lăsa la poarta 

intituției de unde vor fi preluați de educatoare.  
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7.2. Personalul unității de învățământ 

 este recomandat să se organizeze un triaj distinct al adulților (personal didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic), efectuat de o persoană desemnată de unitatea de învățământ și instruită în acest sens; 

 personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic trebuie să poarte mască de protecție pe durata 

interacțiunilor directe cu copiii, la distanțe mai mici de 1 m și să își igienizeze regulat mâinile cu 

apă și săpun și/sau cu dezinfectant virucid. 

 

7.3. Derularea activităților cu copiii 

 ușile grupelor vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact, cel 
puțin până la sosirea tuturor copiilor ; 

 grupa de copii va fi împărțită în subgrupe de câte 5/10 copii, asigurându-se distanțarea fizică 

necesară de 1 m între aceștia și un flux de mișcare controlat al subgrupelor; se recomandă, pe cât 

posibil, păstrarea aceluiași scaun pe durata unei zile (sau dezinfectarea scaunelor în intervalul 

unui flux de mișcare a subgrupelor, care poate include în traseu și igienizarea mâinilor); 

 planificarea activităților cu copiii se face conform prevederilor curriculumului în vigoare, 

acordând atenție (I) adaptărilor necesare privind respectarea distanțării fizice; (II) reducerii, în 

timp, a interacțiunilor de grup și, implicit, a utilizării unor materiale în comun; (III) desfășurării 

de rutine și tranziții care să sprijine copiii în deprinderea și utilizarea “gesturilor barieră”; (IV) 

desfășurării cât mai multor activități în aer liber, în măsura în care spațiul exterior este amenajat 

corespunzător și condițiile meteo permit sau copiii au haine adecvate etc.; 

 după finalizarea unei activității/secvenței de activitate, copiii se vor igieniza cu substanță 

dezinfectantă/vor merge să se spele pe mâini, individual sau cu subgrupul din care au făcut parte; 

 distanța între copiii care stau la rând va fi de cel puțin 1 m (sunt necesare marcaje pe suprafața 

podelei) și numai un număr redus de copii, prezenți în același timp în incinta grupului sanitar, va fi 
permis; 

 nu vor fi utilizate materialele unei subgrupe de către o altă subgrupă de copii, decât după ce 

acestea au fost igienizate (piesele de construcție, jetoane, piese ale unor jocuri de rol etc., care 

sunt repartizate în săculeți individuali/cutii individuale unor copii într-o zi și cu care se pot juca și 

alți copii în zilele următoare); în situația în care jocuri, jucării, obiecte au fost utilizate în comun, 

copiii trebuie să știe că pot merge la baie pentru igienizarea mâinilor; 

 în cazul copiilor cu dizabilități, în funcție de afecțiune, este necesar să se identifice modalitățile 

de adaptare a informațiilor în timpul activității desfășurate cu aceștia. 

7.4. Servirea mesei 

 la grădinițele cu program normal (5 ore/zi), copiii vin cu pachețelul de mâncare de acasă și acesta 

este servit, de regulă, la ora 10,00; în acest caz, regulile privind igienizarea mâinilor și a 

suprafeței meselor sunt aceleași; 

 părinții vor fi sfătuiți să pună în pachețelele copiilor produse neperisabile, care pot fi consumate 

la temperatura camerei, ambalate în folie alimentară sau șervețel, pe care să le poată consuma în 
siguranță și cu ușurință. 

 
 

 

Se aplică toate regulile acestui plan. 

 

Grădinița va avea o procedură proprie aprobată de 

conducerea CNME. 
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V. Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți 

privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 

Se va realiza instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți 

privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 de către personalul medical al școlii. Medicul 

școlar va realiza o procedură standard de instruire, care să cuprindă informațiile necesare de recunoaștere 

a elevilor cu simptome, modul corect de purtare al măștii, măsuri de distnațare fizică. 

 Cadrele didactice sunt obligate să anunțe imediat medicul/asistentul școlar dacă elevii prezintă 

simptomatologia specifică COVID-19 în timpul orelor de curs, dar și dacă părinții au anunțat că 

elevul lipșeste în urma triajului zilnic, realizat de părinți acasa.  

 Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei 

afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, 

diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată 

medicul școlar și directorul instituției. 

 Comunicarea de instrucțiuni / informații pentru părinți (minighid - ANEXA 2): Părinții vor fi 

încurajați să participe la educația pentru igienă și sănătate a copiilor, astfel încât revenirea în 

școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și 

să acționeze responsabil. 

 Instruiri periodice ale elevilor (minighid - ANEXA 5): în prima zi de școală și cel puțin odată pe 

săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de 

protecție și prevenție a infecției cu SARS_CoV2. 

La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. 

Autoritățile sanitare locale vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe 

ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. Urmărirea și documentația va fi necesară 

dacă un elev lipsește mai mult de cinci zile consecutive. 

 

 

 

 

Fiecare instruire, comunicare, 

schimbare va fi însoțită de 

procese verbale specifice 

semnate! 
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VI. Măsuri  pentru elevii și personalul din CNME aflați în grupe de risc/boli cronice sau/și 

dizabilități 

 La nivelul colegiului există următoarele categorii de vârstă : 

- Categoria de vârstă 22-45 ani - 23 persoane 

- Categoria de vârstă 45-60 ani - 40 persoane 

- Categoria peste 60 ani -7 persoane  

 

 Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, 

persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școală cu avizul medicului de medicina muncii; 

 

 Preșcolarii/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, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea 

procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite. 
 

  Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor 

fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor 

suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță; ei pot studia on-line îm eventualitatea în care 

părinții nu doresc să își asume niciun risc. 
 

 Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, 

în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ, la cerere. 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, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica 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. 
 

Se va respecta principiul nediscriminării, egalității de șanse, interzisă stigmatizarea pentru elevi și întreg 

personalul colegiului. 

Consilierul școlar va elabora o procedură/ghid privind starea de bine a elevilor și personalului colegiului. 

Este foarte importantă pentru noi și partea emoțională a elevilor noștri, nevoile lor în raport cu această 

situație pandemică. 

RESPECTĂM VALORILE EUROPENE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ, EGALITATEA, DEMNITATEA ȘI 

DREPTURILE OMULUI! 
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VII. Criterii de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ în contextul 

confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 - conform Ordinului 

5.487/1.494/2020, art. 16. 

 

● Direcțiile de Sănătate Publică trebuie să informeze unitatea de învățământ și cabinetul medical școlar 

despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulți;  

● În cazul aparitiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 în școală situația va fi analizată de DSP 

împreună cu directorul unității de învățământ;  

● Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local, prin hotărârea CJSU la propunerea 

consiliului de administrație al CNME, după obținerea avizului de la ISJ Constanța și al Direcției de 

Sanatate Publica judeteana, în următoarele circumstanțe:  

1. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o clasă din unitatea de 

învățământ, se suspendă cursurile școlare ale clasei respective, pentru o perioada de 14 zile. În situația în 

care într-o sală de clasă își desfășoară cursurile școlare 2 clase (dimineața, respectiv după-amiaza), se vor 

suspenda cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19, se va face curățenie, 

dezinfectie și aerisire, urmand ca elevii din ciclul următor să-și desfășoare normal cursurile;  

2. La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite, se suspendă 

cursurile școlare pe o perioada de 14 zile de la data confirmării  ultimului caz;  

 

3. În cazul aparitiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, aceștia 

au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSPJ despre eveniment. DSPJ 

va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea de învățământ împreună cu directorul 

unității, astfel:  

 

▪ Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singura clasă și nu a venit în contact cu 

alte cadre didactice din școală se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;  

 

▪ Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă și a venit în contact cu 

alte cadre didactice din școală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe 

schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu 

cadrele didactice cu care acesta a venit în contact. 

 

▪ Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte 

cadre didactice din școală (ex profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele 

didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda 

cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele 

didactice cu care acesta a venit în contact.  

 

▪ Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe 

cadre didactice din școală (cadrele didactice din toate schimburile, în școlile cu mai multe schimburi de 

predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.  

 

● Personalul care efectuează curățenia în scoala și cel care este responsabil de paza scolii în conditiile în 

care nu au intrat în contact cazul confirmat cu COVID 19, își vor desfășura activitatea în continuare; 

● Pe perioada de suspendare a clasei / unității de învățământ, directorul instituției de învățământ va 

dispune realizarea următoarelor activități obligatorii: 

 curățenia și aerisirea claselor; 
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 dezinfecția curentă și terminală a spațiilor unității de învățământ (clase, holuri, toalete) în 

colaborare cu DSP județeană; 

 pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții direcți ai cazurilor confirmate vor fi izolați 

la domiciliu; 

● Redeschiderea școlii/clasei și reluarea cursurilor acolo unde au fost suspendate temporar se decide de 

către DSP județean, prin hotărârea prealabilă a CJSU. 

● În funcție de situația epidemiologică la nivel județean, DSP județean poate decide prelungirea 

perioadei de suspendare temporară a cursurilor unei clase / unități de învățământ; 

● La redeschiderea cursurilor școlare într-o unitate de învățământ, medicul școlar va realiza un triaj 

epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri. 
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VIII. Protecția datelor cu caracter personal 

 

Folosirea datelor cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării respectă toate principiile 

legislației în vigoare:  

 prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;  

 colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime; prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter 

personal în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică nu va fi considerată 

incompatibilă cu scopul colectării, dacă se efectuează cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, 

inclusiv a celor care privesc efectuarea notificării către autoritatea de supraveghere, precum şi cu 

respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care 

reglementează activitatea statistică ori cercetarea istorică sau ştiinţifică;  

 adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior 

prelucrate;  

 exacte şi, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca datele 

inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi pentru care 

vor fi ulterior prelucrate, să fie şterse sau rectificate;  

 stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară 

realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate; stocarea 

datelor pe o durată mai mare decât cea menţionată, în scopuri statistice, de cercetare istorică sau 

ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 

prevăzute în normele care reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară 

realizării acestor scopuri. 

 pentru predarea în sistem on-line, în orice situație, este nevoie de acordul cadrului didactic, 

conform prevederilor LEN, iar elevii și părinții trebuie informați în legătură cu consecințele 

legale ale distribuirii înregistrărilor în afara grupului, respectiv fără acordul cadrului didactic și al 

părinților elevilor. Înregistrările lecțiilor sunt destinate strict elevilor din clasa respectivă și nici 

părinții acestora nu au permisiunea de a le accesa fără acordul cadrului didactic și al părinților 

tuturor celorlalți elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNME are o procedură specifică privind protecția 

datelor personale, inclusiv un acord încheiat cu părinții.  

Toate documentele respectă Legea nr. 677/2001 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, și ale Regulamentului 679 

din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor). 
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IX. ANEXE
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Anexa 1 

CLASE, DIRIGINŢI, SĂLI DE CURS, NR. DE ELEVI FIZIC ȘI MIXT 

 

 

 
 

Structură Grădinița nr. 16 - Structură a CNME 

Preșcolari - 20 - 10 la grupa mică, 10 la grupa mijlocie. 

 

Nr. 

Crt 
Clasa Profil Specializarea Diriginte Sala 

Nr. de 

elevi fizic 

Nr. 

elevi 

mixt 

1. V   PROF. CONDREA MONICA 31 32 - 

2. VI   PROF. BĂLAN VIOLETA 35 29 - 

3. VII   PROF. DUMITRACHE GRAȚIELA 32 29 - 

4. VIII   PROF. BABUȘ NICOLETA 22 30 - 

5. IX-A Real 
MATEMATICA-

INFORMATICA 
PROF. MAGIRU LUMINIȚA 6 

 15/14 

6. IX-B Real ŞTIINŢE ALE NATURII PROF. SKOLKA FELICIA 27 - 15/15 

7. IX-C Real ŞTIINŢE ALE NATURII PROF. CEZAR AURELIA 3 - 15/15 

8. IX-D Real ŞTIINŢE ALE NATURII PROF. DR. HANU ELENA 7 - 16/15 

9. IX-E Uman FILOLOGIE PROF. DUMITRESCU ANGELA 2 - 14/14 

10. IX-F Uman ȘTIINȚE SOCIALE PROF. ION ALICE 9 - 15/15 

11. IX-G Uman ȘTIINȚE SOCIALE PROF. PARIS MIHAI 19 - 15/15 

12. X-A Real 
MATEMATICA-

INFORMATICA 
PROF. MĂNDESCU DOMNICA 31 

- 16/16 

13. X-B Real ŞTIINŢE ALE NATURII PROF. MAVRODIN LAURA 1 - 17/16 

14. X-C Real ŞTIINŢE ALE NATURII PROF. MEVA BILGHI 16 - 17/16 

15. X-D Real ŞTIINŢE ALE NATURII PROF. DR. GOGA GEORGIANA 35 - 17/16 

16. X-E Uman FILOLOGIE PROF. ROȘIU CARMEN 10 - 16/15 

17. X-F Uman ȘTIINȚE SOCIALE PROF. SABĂU ADINA 5 - 16/15 

18. X-G Uman ȘTIINȚE SOCIALE PROF. POPA MONICA 4 - 16/15 

19. XI-A Real 
MATEMATICA-

INFORMATICA 
PROF. LENU TUȚA 6 

34 17/17 

20. XI-B Real ŞTIINŢE ALE NATURII PROF. ZÎRNĂ LUIZA 8 34 17/17 

21. XI-C Real ŞTIINŢE ALE NATURII PROF. MIHAI MAGDA 27 33 17/16 

22. XI-D Real ŞTIINŢE ALE NATURII PROF. NEACȘU MARIANA 
Lab 

bio 

33 17/16 

23. XI-E Uman FILOLOGIE PROF.RUGINĂ CARMEN 5 33 17/16 

24. XI-F Uman ŞTIINŢE SOCIALE PROF.NEGRICEA MONICA 9 34 17/17 

25 XI-G Uman ŞTIINŢE SOCIALE PROF. PORTASE CLAUDIA 19 36 18/18 

26. XII-A Real 
MATEMATICA-

INFORMATICA/int. info 
PROF. GRIGORE IRINA 1 

33 - 

27. XII-B Real 
ŞTIINŢE ALE NATURII 

intensiv lb engleză 
PROF. ALBU IONUȚ 2 

32 - 

28. XII-C Real 
ŞTIINTE ALE NATURII 

/intesiv lb. engleză 
PROF. CETI TEODORA 10 

34 - 

29. XII-D Real ŞTIINŢE ALE NATURII PROF.BENCHEA NICOLETA 4 34 - 

30. XII- E Uman FILOLOGIE PROF.PASĂROIU ANCA 16 35 - 

31. XII- F Uman 
ŞTIINŢE SOCIALE//int. 

engleză/int.franceză 
PROF.HRISTACHE MARIANA 7 

35 - 
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MODELE OGLINZI CU EFECTIVE DIFERITE DE ELEVI 

GRUPA . - 16 elevi 

6. 

 

 12. 

 

 

 

5.  11. 

 

 

 

4. 

 

 10. 

 

 16. 

 

 

3.  9.  15. 

 

2.  

 

 8. 

 

 14. 

 

 

1.  

 

 7.  

 

 13. 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA 

LAPTOP CU 

CAMERĂ WEB 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 1
m 

 

1 
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GRUPA VI. - 15 elevi 

 

5.  10 

 

 15 

 

4. 

 

 9  14 

 

3.  8  13 

 

2.  

 

 7  12 

 

1.  

 

 6 

 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA 

LAPTOP CU 

CAMERĂ WEB 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 
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 ANEXA 2 - MINIGHID PENTRU PĂRINȚI 

Pentru pregătirea copilului pentru un nou an școlar în contextul pandemiei trebuie să cunoaștem normele 

igienice și sanitare și cum asigurăm sănătatea fizică și emoțională a copilului nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENȚIE : 
 Masca trebuie să îi acopere gura și nasul; 
 Asigură copilul cu cel puțin trei măști de protecție de rezervă, medicale sau confecționate din 

bumbac sau alt material textil; 
 Masca trebuie schimbată la fiecare 2 ore; 
 Masca se poartă permanent în interiorul și exteriorul școlii, în timpul orelor de curs. 
 Fii sigur că știe să se spele corect pe mâini, respectând cele 20 de secunde obligatorii.  
 Să anunțe imediat profesorul dacă nu se simte bine. 
 Să se dezinfecteze permanent pe mâini, mai ales după ce a atins alte obiecte sau suprafețe, altele 

decât cele care îi aparțin. 
 Verifică în fiecare dimineață temperatura copilului tău și observă dacă are semne de boală – febră 

mai mare de 37.30 C, tuse, diaree, dureri de cap puternice, vomă, dureri musculare, dificultăți de 
respirație, dureri în piept, este somnolent, i s-au învinețit buzele sau fața etc. 

 Dacă copilul tău are semne de boală sau a fost în contact cu o persoană diagnosticată cu COVID-
19, el va rămâne acasă, iar dirigintele va fi anunțat. 

ȘCOALA OFERĂ SIGURANȚĂ ELEVILOR : 

 Instituția asigură angajații și copii cu 

dezinfectanți la intrarea în școală și în tot spațiul 

școlii, în băi și în fiecare sală de clasă, condiții de 

măsurare a temperaturii. 

 Cabinetul medical al școlii dispune de materialele 

necesare pentru intervenția primară în caz de 

infectare cu COVID – 19. 

 În cazul în care copilul prezintă o problemă 

psiho-emoțională, solicită suportul dirigintelui 

care, la rândul său, va asigura o consultare la 

psihologul școlar. 

 

DIRIGINTELE :  

 informează elevii și părinții/reprezentanții legali 

cu referire la regulile de comportament în 

condițiile epidemiologice de COVID-19. Oferă 

elevului și părintelui toate informațiile și 

minighidurile realizate de liceu care să îi ajute în 

trecerea mai ușor peste această situație unică; 

 monitorizează, zilnic, starea de bine a elevilor 

din clasă; 

 menține o colaborare permanentă cu 

familia/reprezentantul legal al elevului prin 

mijloace de comunicare media; 

 organizează ședințe informative, după necesitate, 

pentru a îmbunătăți relațiile dintre copii, copii și 

adulți, părinți și școală. 

Măsuri necesare în cazul infectării unui elev cu COVID-19 

 Toți elevii din clasa în care acesta își face orele se plasează în autoizolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 

zile, calculul zilelor fiind efectuat de la ultima zi a contactului cu elevul confirmat „COVID-19 – pozitiv”. Clasa va 

continua orele în regim on-line pentru perioada menționată. Decizia privind autoizolarea profesorilor, care au predat în 

clasa respectivă, va fi luată de către managerul instituției de învățământ, în coordonare cu medicul epidemiolog 

teritorial, reieșind din specificul didactic și riscurile epidemiologice. 

 În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul sau mai mulți membri ai familiei elevului, acesta se va 

plasa în autoizolare la domiciliu pentru 14 zile de la ultima zi de contact cu persoana infectată. În cazul confirmării 

diagnosticului COVID-19 la unul dintre profesori, decizia privind plasarea în autoizolare a elevilor se va lua de către 

managerul instituției de învățământ, în coordonare cu DSP și CJSU, conform scenariilor aprobate în plan. 
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Sursele oficiale de informare : www.mai.gov.ro, http://www.crucearosie.ro/, https://www.cnscbt.ro/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguranța în transportul public. 

 Analizați împreună cu copilul opțiunile pentru deplasarea la școală. Încurajează-ți copilul, dacă are 

posibilitatea, să meargă la școală pe jos, cu bicicleta (pentru elevii mai mari) sau cu mașina. Dacă acest lucru nu 

e posibil, alegeți o rută și o oră mai puțin aglomerate.  

 Amintește-i copilului că trebuie să poarte masca bine ajustată pe față (nas și gură). Învață-l să păstreze 

distanța de alți pasageri (cel puțin 1,5 m). 

 Spune-i să stea mai aproape de o sursă de aer (geam deschis), evitând să se poziționeze față în față cu 

alți pasageri. 

 

 

 Decide împreună cu copilul asupra timpului 

pe care îl va petrece fără echipament, de ex.: la masă, 

la joacă, când vorbiți, o oră înainte de culcare. 

 Explică-i copilului că majoritatea crimelor 

care au loc în mediul fizic se pot întâmpla și în mediul 

virtual – furtul, escrocheria, abuzul și altele.  

 Explică-i că tot ce postează pe internet acolo 

va rămâne, chiar dacă își va schimba părerea cu privire 

la informația plasată. 

 Explică-i copilului să nu dea detalii personale 

despre el și membrii familiei, adresă, numele școlii și 

alte detalii după care pot fi ușor identificați. 

 Acoperiți sau deconectați camera web atunci 

când nu e folosită. 

 Dacă ai copil mai mic, instalează programme 

de control parental. 

 Explorează internetul împreună cu copilul, 

găsind jocuri potrivite, site-uri cu informație relevantă 

și veridică, site-uri educaționale, muzică și altele. 

 Informează-te și informează copilul unde 

poate raporta abuzul on-line. Și, desigur, o comunicare 

deschisă, caldă cu copilul este garanția că acesta va 

putea apela la ajutorul dvs. 

 

Siguranța on-line pentru copilul tău! 

Ce ar trebui să aibă, zilnic, 

copilul în ghiozdan : 

 sticlă cu apă; 

 șervețele umede; 

 șervețele uscate; 

 soluția dezinfectantă 

pentru mâini pe bază de alcool de 

70%; 

 trei măști de protecție (în 

pungi separate, de rezervă); 

 o gustare (ținând cont de 

cerințele școlii) 
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 Elevii să participe la cursurile online doar de la domiciliu (prin domiciliu se înțelege că elevul NU 

este în incinta unei terase, bar, restaurant, cafenea, magazin, mall, plajă, munte, mașină etc.). 

 Elevii nu au voie sub orice formă să publice (pe rețele de socializare, Youtube, Instagram, 

Facebook etc.) fotografii, capturi de ecran, înregistrări audio-video, compilații etc. din timpul orelor 

de curs fără acordul scris al profesorului cursului respectiv și al conducerii unității de învățământ. 

 Elevii și părinții acestora răspund de activitățile pe care le realizează elevii în timpul cursurilor 

online, altele decât cele ce fac parte din procesul activ de instruire-învățare-evaluare. De exemplu, 

dacă elevul întreprinde alte acțiuni (se joacă pe computer, tabletă, telefon, laptop, cade, sare prin casă, 

bagă degetele în priză, merge la toaletă, accesează site-uri de orice natură etc.) decât cele specifice 

procesului de instruire-învățare-evaluare, atunci când acesta este prezent, online, la cursuri. 

 Elevii să fie notați doar atunci când sunt, fizic, în clasă. 

 Părinții, dacă doresc să asiste alături de elev la cursurile online, trebuie să ceară acordul 

profesorului, în prealabil. 

 Elevii sunt obligați să participe individual la cursurile online, să aibă camera deschisă și 

microfonul închis. Se interzice, astfel, participarea persoanelor din afara clasei de elevi la cursurile 

online.  

 Elevii sunt obligați să poarte o ținută decentă în timpul desfășurării cursurilor online, atunci când 

se află, prin intermediul mijloacelor de comunicare audio-video la distanță, față în față cu profesorul 

ori colectivul clasei.  

 Notele și absențele să fie trecute în catalogul online la un anumit interval de timp, astfel încât să 

nu se blocheze platforma catalogului online. 

 Elevii își asumă înțelegerea respectării normelor sanitare generate de contextul pandemiei, iar 

părinții au obligația de a își informa și educa, în sensul asumării protecției sanitare, copilul, instituția 

de învățământ nefiind responsabilă de eventualele nerespectări ale normelor sanitare în ceea ce 

privește partea de responsabilitate a conduitei sanitare în contextul pandemiei pe care o are fiecare 

individ angrenat în procesul de instruire-învățare-evaluare. 

 

Reguli pentru învățarea on-line 

 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. cel mai mic semn de boală.  

 Părinții/Aparținătorii 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. 
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ANEXA 3 -CIRCUITE INTRARE/IESIRE  

 

LEGENDĂ : 

1A=Intrare și ieșire elevi schimbul dimineața și după-amiaza pentru etajul 1-corp A 

2B = Intrare și ieșire elevi pentru Corpul B (ambele schimburi) 

3AV = intrare și ieșire elevi pentru parter Corp A (aqmbele schimburi) 

4P - intrare și ieșire personal și vizitatori 
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Schimbul de dimineață - ora 8.00 

 

Clasa/sala Intrare în colegiu Ieșire din colegiu 

1A Corp A 

V/31  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

VI/35  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

VII/32  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

VIII/22 Str. Canarache, 1A - corp A etaj 1- sala sport 1A – Str. Canarache  

XIC/27 Str. Canarache, 1A - corp A etaj 1- sala sport 1A – Str. Canarache  

XID/lab.bio Str. Canarache, 1A - corp A etaj 1- sala sport 1A – Str. Canarache  

XIG/19  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

XIIE/16  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

CORP B - 1B 

XIA/6 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

XIB/8 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

XIE/5 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

XIF/9 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

XIIA/1  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

XIIB/2  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

XIIC/10 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

XIID/4 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

XIIF/7 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

 

Schimbul de după-amiază - ora 14.00 (15.00) 

 

Clasa/sala Intrare în colegiu Ieșire din colegiu 

1A Corp A 

XA/31  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

XD/35  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

IXB/27 Str. Canarache, 1A - corp A etaj 1- sala sport 1A – Str. Canarache  

IXG/19  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

XC/16  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

CORP B - 1B 

XE/10 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

IXA/6 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

XF/5 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

IXF/9 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

XB/1  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

IXE/2  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

IXC/3  Str. Traian, 3AV - corp A  3AV - str. Traian 

XG/4 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

IXD/7 Str.. Sulmona, 2B-corp B (sala9-10) 2B str. Sulmona 

4P = INTRARE ȘI IEȘIRE PERSONAL ȘI VIZITATORI
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ANEXA 5 MINIGHID PENTRU ELEVI  
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● Spălați-vă des pe mâini!  
● Tușiți sau strămutați 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, evitati 
aglomeratiile!  
● Purtați mască atunci când vă aflați în 
interiorul școlii! 

Spălarea/Dezinfectarea mâinilor:  
Toți elevii și personalul trebuie să se 
spele/dezinfecteze 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 
● 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;  
● Poartă corect masca de protecție 

AȘA DA: 

• Spală-te/dezinfecteaza-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  

• 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/dezinfecteaza-te pe mâini după ce arunci 

masca. 

 

Printre simptomele COVID-19 se numără: 

● tuse nouă sau înrăutățită                                          ● nasul curgător, strănut, congestie 

 

● dificultăți de respirație                                             ● dureri de cap 

 

● febră                                                                         ● dureri musculare  

 

● frisoane                                                                    ● durere în gât 

 

● oboseală neobișnuită 

● pierderea acută a simțului mirosului sau a gustului 

 
 

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 personae  

-Nu refolosi masca  

-Nu schimba masca cu altă persoană  

-Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile 

neigienizate.  

 -Acoperiți-va gura și nasul cu o batistă de unică 

folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se 

întâmplă să strămutați sau să tușiți. După aceea, 

aruncați batista utilizată.  

-Curățați obiectele / suprafețele utilizate sau atinse 

frecvent folosind servețele / lavete / produce 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 
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ADOLESCENT ÎN PANDEMIE 

Mic ghid de adaptare la  noua realitate  socială 

Propus și realizat de Corina Ciucă 

 

Cu siguranță epidemia de COVID 19 a adus numeroase modificări semnificative în stilul tău de 

viață, care nu fac altceva decât să genereze un stres suplimentar, care se adaugă la cel produs de toate 

informațiile, preponderent îngrijorătoare, legate de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Dacă de-a lungul vieții tale nu ai trecut prin situații dificile, nu poți să realizezi cât de puternic ești 

de fapt. Capacitatea de a face față și de a te adapta experiențelor și situațiilor dificile se 

numește reziliență.  

O persoană rezilientă este cea care nu renunță și nu se lasă doborâtă de fiecare dată când i se 

întâmplă ceva neplăcut, ci încearcă să găsească soluții să rezolve problema. Chiar dacă uneori soluțiile 

găsite nu sunt ideale, ele fac diferența între a alege să fii o victimă sau a prelua controlul și a face ceea ce 

poți și ține de tine. În loc să te lași copleșit de probleme, poți să găsești mici lucruri pe care să le faci 

pentru a îmbunătăți situația. În acest fel acumulezi experiență și devii mai puternic cu fiecare încercare pe 

care te străduiești să o depășești. Chiar dacă uneori greșești, nu fi prea dur cu tine, ci încearcă să înveți de 

fiecare dată din ceea ce nu îți reușește. Aceasta este calea prin care cu toții câștigăm experiența de care 

avem nevoie ca la următoarea situație dificilă să ne descurcăm mai bine. 

Există anumite modalități de a-ți crește reziliența care te ajută să treci prin situații grele. Ele se 

numesc abilități de coping. Sunt abilități pe care le învățăm treptat și le punem în practică în mod 

conștient, pentru că ne propunem să ne creștem reziliența și să facem față unei situații neplăcute mai 

ușor. Unele dintre ele urmăresc găsirea de soluții pentru a rezolva problemele concrete care ne stresează, 

altele se concentrează pe emoțiile (furie, frică/anxietate, tristețe/depresie) cauzate de aceste probleme. 

 

Principalele modalități care ne ajută de cele mai multe ori să ne rezolvăm micile sau marile 

problemele sunt: 

 Căutarea în experiența proprie a lucrurilor care ne-au ajutat și altă dată în situații dificile. 

Întotdeauna ar trebui să privim cu atenție la succesele pe care le-am avut și să avem încredere în 

noi.  

 O altă sursă de informații despre cum am putea să rezolvăm o problemă este vorbind cu 

persoanele de încredere din jur, prieteni, părinți, diriginte sau psiholog școlar. 

 Pot contacta psihologul școlar de la Cabinetul de asistență psihologică sau merge la cel mai 

apropiat Centru de sănătate prietenos tinerilor, unde primesc asistență profesionistă gratuită și 

confidențială.  

 În caz că sunt supus/ă bullyingului din partea colegilor sau mă simt stresat/ă din cauza pandemiei, 

apelez la instituțiile și persoanele de sprijin. 

 Deseori ne vin idei bune încercând să ajutăm alte persoane care trec prin perioade stresante, din 

motive asemănătoare sau diferite de ale noastre. 

În ceea ce privește gestionarea emoțiilor, este important să identificăm acele abilități care ni se 

potrivesc nouă cel mai bine. Nu există o rețetă care să funcționeze la toată lumea, dar avem o întreagă 

listă la dispoziție: 

 

 Înțeleg că sănătatea mea mintală este la fel de importantă ca și cea fizică.  

 Accept că este firesc să simt neliniște și frică.  

 Scrie (un jurnal despre pandemie sau chiar poezii și povestiri); 

 Pictează 

 Transformă o pernă într-un sac de box 

 Vorbește cu colegi/prieteni, on-line și față în față respectând distanța fizică; 

 Găsește forum-uri/grupuri de discuții on-line pe subiecte de interes pentru tine 
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 Fă teme 

 Exersează/învață să cânți la un instrument pe care îl ai în casă 

 Învață o limbă străină 

 Învață să coși sau să tricotezi 

 Ascultă muzică 

 Urmărește filme sau alte emisiuni favorite 

 Dezleagă sudoku sau cuvinte încrucișate (campionat on-line cu prietenii) 

 Cântă 

 Fă o baie relaxantă 

 Joacă-te cu animalul de companie 

 Citește 

 Practică meditația sau yoga 

 Gătește 

 Dansează 

 ”Tatuează-te” cu un marker 

 Plantează ghivece cu flori 

 Fă un playlist cu muzica ta favorită 

 Încearcă să găsești cât mai multe cuvinte posibil, alcătuite din literele care îți compun numele 

 Hrănește porumbeii care vin la geamul tău 

 Ordonează-ți cărțile (după subiecte) sau hainele (după culori) 

 Organizează-ți sau editează fotografiile 

 Rearanjează mobila (poți să îți lansezi o provocare: toate obiectele de mobilier trebuie mutate 

într-un loc nou) 

 Încercă resursele culturale on-line, la care altfel nu ai fi fost tentat sau nu ai fi putut să mergi: 

muzee, spectacole de operă sau teatru, concerte 

 Vorbește cu cineva apropiat 

 Identifică resurse de sprijin profesioniste (terapie on-line, hotline-uri pe diverse problematici) la 

care poți să faci tu apel sau le poți recomanda prietenilor tăi 

 Fă o listă cu lucrurile bune și pozitive din viața ta 

 Trimite un email cuiva cu care nu ai mai vorbit de mult 

 Scrie-ți o scrisoare care începe cu ”Te iubesc pentru că” 

 Joacă-te cu frații/verișorii tăi mai mici 

 Oferă ajutor părinților tăi / fă un gest frumos față de ei 

 Fă o listă cu obiective pentru săptămâna aceasta / luna aceasta/ anul acesta/ următorii 5 ani  

Așadar, sunt lucruri mici, dar care pot face o diferență mare în felul în care te simți. Bineînțeles că 

este util să poți citi sau asculta  și îndemnurile, sfaturile, explicațiile  și recomandările altora , căci nu  

există o rețetă care să funcționeze la toată lumea. Este important să identificăm acele abilități care ni se 

potrivesc nouă cel mai bine;  

Soluțiile magice există doar în filmele cu Harry Potter, nu și în viața reală. Vor fi zile în care soluțiile 

vor funcționa și zile în care ele nu vor funcționa, în care va părea că totul merge prost. În astfel de zile, 

găsește a persoană apropiată cu care să vorbești sau apelează la resursele de suport psihologic disponibile 

. 

Și la final … 

 Nu uita că dincolo de aceste sfaturi, recomandări, explicații, există anumite răspunsuri înlăuntrul 

tău. Ele sunt înalt personalizate, pentru că sunt ale tale și aparțin lumii tale interne și pentru că 

sunt cele mai reale, juste și naturale pentru tine! 

  Alege din prezent ceea ce este important și sănătos pentru tine !  
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ANEXA 6 

Informații generale pentru elevi, personal didactic, nedidactic, auxiliar. 

 

Masuri personale de igiena: 

• Spălați-vă des pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde. Dacă săpunul și apa nu 

sunt disponibile, utilizați un produs igienizant pe bază de alcool;  

• Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile; 

• Acoperiti-va nasul si gura cu masca de protectie de orice tip sau esarfa/fular cand sunteti in spatii 

publice la interior, in transporturile in comun sau cand intrati in contact cu persoane la o distanta mai 

mica de 2 metri; 

• Evitați contactul cu persoanele care prezintă febră și tuse; 

• Tușiți sau strănutați folosind plica cotului sau acoperiți-vă gura și nasul cu o batistă igienică, apoi 

aruncați batista în coșul de gunoi și spălați-vă mâinile; 

• Dacă aveți febră, tuse și dificultăți de respirație, nu vă diagnosticați si tratați singuri! Sunați din 

timp medicul de familie și împărtășiți istoricul de călătorie și urmați întocmai indicațiile primite, inclusiv 

cele de izolare la domiciliu; 

• Dacă în ultimele 14 zile istoricul dumneavoastră de călătorie a inclus zone cu risc sau oricare altă 

zonă aflată în carantină, indiferent că prezentați sau nu simptome, sunați medicul de familie, împărtășiți 

istoricul de călătorie și urmați întocmai indicațiile primite 

• În cazul în care prezentați simptome și v-ați întors în ultimele 14 zile din zone cu risc sau oricare 

altă zonă aflată în carantină, nu vă prezentați la medic, ci apelați 112; 

• Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul; 

• Mențineți-vă sistemul imunitar puternic, având un stil de viață sănătos: somn suficient, o dietă 

sănătoasă și activitate fizică regulată; 

- Să aplicați corect masca respectând instrucțiunile de mai jos; 

- În timpul utilizării, trebuie să evitați atingerea măștii;  

- Să îndepărtați masca folosind tehnica adecvată (nu atingeți partea din față, ci îndepărtați snururile din 

spate), acțiune urmată de spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă și săpun;  

- Să nu reutilizați măștile de unică folosință. 
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ANEXA 7 - AFIȘE ȘI POSTERE 
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