
Extras procedura privind desfasurarea cursurilor in conditii de 

siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu 

virusul Sars-CoV-2 
 

 

 

 

Generalități 
 

- Festivitatea deschiderii noului an școlar este suspendată, părinții și elevii nu se vor strânge în 
curtea școlii pe 14 septembrie. 

- Părinții/ tutorii legali ai copiilor nu au acces în curtea școlii sau în incinta acesteia. Însoțitorii 
adulți care vor conduce elevii se vor opri la poarta școlii. De aici, copiii preșcolari vor fi 
preluați de personalul școlii, elevii de la ciclul primar și gimnazial se vor deplasa singuri în 
sălile de clase, coordonați de învățători și diriginți; excepție vor face elevii de la clasele 
pregătitoare care vor fi preluați de învățători din curtea școlii. 

- Părinții care descoperă simptome de gripă sau răceală la copii (tuse, dificultate în respirație, 
pierderea gustului și a mirosului), nu îi mai trimit la școală până acestea nu dispar și vor 
informa învățătorul sau dirigintele despre motivul absenței copilului lor. 

- Elevii care vor prezenta simptome de gripă sau răceală vor fi izolați conform procedurii 
operaționale de izolare. 

- Toți elevii au obligația de a purta măști de protecție în incinta școlii, precum și în curtea 
școlii. Preșcolarii nu au această obligație. 

- La intrarea în școală toată lumea își dezinfectează mâinile. 
- La fiecare intrare în sala de clasă, elevii și personalul școlii își va dezinfecta mâinile. 
- Fiecare elev va avea recipient personalizat de apă și nu va bea decât din acesta. 
- Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele 

de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) 
- Elevii nu vor schimba sălile de clasă și nici nu vor intra în alte săli de clasă (la frați, vecini, 

prieteni etc.) 
 
 
Accesul în curtea școlii și în școală 

 
- elevii vor avea acces în localul școlii prin intrarea laterală (intrarea 1) pe poarta mică și prin 
intrarea din spatele școlii (intrarea 2) pe poarta mare, în funcție de sălile de clasă în care studiază 
- repartizarea elevilor pentru accesul în localul școlii pe intrările 1, respectiv 2 sunt detaliate în 
tabelul anexă 10.1 
- traseul urmat de elevi pentru accesul în localul școlii se respectă zilnic, în mod obligatoriu 
- accesul la etajele superioare se va face pe scara elevilor (pentru cei care intră pe intrarea 1), 
respectiv pe scara profesorilor (pentru cei care intră pe intrarea 2) 
- traseul pe fiecare palier este detaliat în anexa 10.2 



 
 
 
 Organizarea programului şcolar 

 
- fiecare colectiv de elevi este împărțit pe două grupe, în ordine alfabetică sau, după caz, după 
limba a doua de studiu 
- elevii din grupa 1 vor veni la școală în săptămânile impare (1, 3, 5, ș.a.m.d.), iar elevii din 
grupa 2 în săptămânile pare (2, 4, 6, ș.a.m.d.) 
- durata programului școlar zilnic este următoarea: 
 

Nr. 

crt. 
Clasele 

Intervalul de 

acces în curte/ 

școală 

Ora de 

încheiere a 

cursurilor 

Observații 

1 a III-a și    
a IV-a 7.45 – 8.00  11.50 

Ora a cincea din program se face 
online cu toată clasa*, ca și ora de 
limbă turcă 

2 I și a II-a 8.00 – 8.10 11.40 
Nu au pauza de 10 minute prima și 
ultima oră 3 pregătitoare 8.10 – 8.20 11.30 

4 a VII-a și   
a VIII-a 

12.50 – 13.00 
Conform 
orarului 

săptămânal 

 

5 a V-a și     
a VI-a 

13.00 – 13.10 Nu au pauza de 10 minute prima oră 

6 Grupa 1 
preșcolar 8.00 11.45 

Preșcolarii sunt preluați de la poarta 
grădiniței de educatoare și 
îngrijitoare 7 Grupa 2 

preșcolar 8.15 12.00 

* se alege o oră și o zi împreună cu părinții 
 

- Ora va avea o durată de 45 de minute și pauza de 10 minute. 
- În ultimele 5 minute din oră, elevii stau cuminți în săli, doar cadrele didactice schimbă 

clasele. În acest timp elevul de serviciu pe clasă are grijă ca toți elevii să-și păstreze locurile. 
- În cele 55 de minute cât stă cadrul didactic la clasă, vor exista pauze de câte 10 minute pentru 

elevi în bănci. 
-  În acest timp, elevii se pot juca, păstrând distanța fizică, sau pot merge la toaletă. La toaletă 

se merge pe rând, unul câte unul (când primul s-a întors, se poate duce următorul).  
- În aceste pauze cadrul didactic decide dacă îi va scoate pe elevi la aer, în curtea școlii, sau 

dacă vor sta în clasă, în funcție de vreme. 
- Pauzele pentru elevi vor avea loc la intervale orare diferite, astfel încât elevii din clase 

diferite să nu se întâlnească pe coridor sau la baie. 
- După folosirea toaletei elevii își vor spăla mâinile cu apă și săpun, iar la întoarcerea în sala de 

clasă vor folosi dezinfectant. 
 



- Pauzele vor avea loc după schema următoare: 
h,15-h,25 

h,25-h,35 

h,35-h,45 

h,45-h,55 pentru câte 2 clase / nivel. 
                                       Unde h reprezintă ora. 

 
- Programarea claselor în pauzele de 10 minute este detaliată în tabelul anexă 10.3 și tabelul 

anexă 10.4 
- În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot 

parcursul prezenței în clasă. 
- Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil. 
- Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil, dintre angajații unității de 

învățământ, care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul 
unității. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții 
ISJ CT, ai DJSP CT, ai autorităților administrației publice locale și ai CJCCI CT. 

- La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de 
informare (postere) privind măsurile de igienă/ protecție. 

- Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact până la 
sosirea tuturor elevilor. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de 
evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute 
închise).  

- Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei. 
- 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). 
- 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. 
 
 

 Organizarea activităților sportive 

- Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; 
- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii. 
- La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena 

mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool. 
- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul 

activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate. 
 


