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4.5 Descrierea procedurii

 Unitatea de învățământ are 5 grupe de grădiniță, 11 clase de învățământ primar, 9
clase de învățământ gimnazial și 20 de clase de liceu și a propus Scenariul 1(verde)
cu desfășurarea cursurilor într-un singur schimb, învățământul primar începând cu
8,15, învățământul gimnazial 8,00, iar grădinița în intervalul 7,30-9.00, respectând
măsurile de protecție impuse prin OM 5487/31.09.2020.
ORGANIZAREA SĂLILOR DE CLASĂ ȘI A ALTOR SPAȚII ȘCOLARE
 Dotarea sălilor de clasă cu dispozitive și materiale necesare respectării normelor de
protecție.
 Dotarea sălilor de clasă cu afișe corespunzătoare prevenirii infecției cu COVID-19.
 Fiecare clasă este dotată cu dezinfectant.
 Pe holuri au fost puse coșuri de gunoi cu capac și pedală pentru măștile de protecție;
STABILIREA REGULILOR DE
ELEVILOR ÎN SĂLILE DE CLASĂ.

DEPLASARE

ȘI

ORGANIZARE

A

 Informarea elevilor cu privire la traseele de circulație în interiorul clasei și a
modului de organizare în sala de clasă.
 Locurile din clasă vor fi fixe, fiecare elev va avea banca proprie și doar pe aceea
o va putea ocupa.
 Elevii nu vor schimba locurile între ei pe perioada cursurilor.
 Vor fi limitate deplasările în interiorul clasei.
 Elevii nu vor avea voie sa facă schimb de obiecte personale (rechizite școlare,
etc.).
 Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate.
ORGANIZAREA GRUPURILOR SANITARE.





Dotarea grupurilor sanitare cu materiale de igienă și dezinfectare.
Gestionarea fluxurilor de elevi care utilizeaza grupurile sanitare.
Fiecare etaj este dotat cu grupuri sanitare separate băieți și fete.
Fiecare grup sanitar va fi dotat cu dispenser cu dezinfectant, săpun lichid, prosoape
de hârtie, hârtie igienică.
 Fluxul de elevi care va utiliza grupul sanitar pe timpul pauzelor, va fi limitat astfel
încât să nu se genereze blocaje/aglomerație în zona.
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ORGANIZAREA CANCELARIEI.





Asigurarea materialelor de dezinfecție în cancelarie.
Așezarea mobilierului din cancelarie.
Cadrele didactice vor păstra distanța fizică de 1 m în cancelarie.
Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini la intrarea în cancelarie

ORGANIZAREA CURȚII ȘCOLII. IGIENIZAREA SPAȚIILOR DIN CURTEA
ȘCOLII. ACCESULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 Spațiile din curtea școlii vor fi igienizate zilnic cu jeturi de apă și materiale
dezinfectante.
 Va fi amenajată o sală de clasă în aer liber, care va fi utilizată în timpul cursurilor,
dacă situația meteorologică va permite.
Stabilirea circuitelor funcționale în interiorul unității de învățământ.
 Marcarea prin săgeți a traseelor de intrare și ieșire pe holurile unității și în
interiorul sălilor de clasă.
 Asigurarea cu dispozitive și materiale dezinfectante
 Pe pardoseală sunt aplicate indicatoare (săgeți) de culori diferite, care marchează
traseele de intrare și de ieșire din unitate pentru fiecare etaj.
 Ușile sălilor de clasă vor rămâne deschise pe perioada cursurilor și în pauze, pentru
a evita punctele de contact.
 La fiecare intrare din unitatea de învățământ sunt montate dispensere cu
dezinfectant, precum și covoare speciale de dezinfectare.
Stabilirea căilor de acces dinspre exterior, spre interiorul clădirii. Stabilirea
claselor care vor intra pe fiecare cale de acces.
 Pentru preșcolari - intrarea de pe strada Simion Barnuțiu. Aceștia vor putea intra
însoțiți de părinți până la intrarea în grădinița, respectând regulile de distanțare fizică.
Programul: 7,30-12,30.
 Pentru elevii din învățământul primar intrarea se va face pe poarta de pe strada
Tudor Vladimirescu și accesul in școală pe la intrarea elevilor. Programul incepe la
8:20.
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 Pentru elevii din invățământul gimnazial și liceal, intrarea se va face pe poarta mare
de pe strada Tudor Vladimirescu și accesul în școală pe la intrarea elevilor. Programul
incepe la ora 08:00 pentru liceu și 8,10 pentru gimnaziu.
 Pentru cadrele didactice intrarea se va face pe poarta mică, de pe strada Tudor
Vladimirescu și accesul în școala pe la intrarea cadrelor didactice.
 Căile de acces (de tip poartă, uşă ) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor
pentru a limita punctele de contact.
 Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării
intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
 După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
 În curtea școlii, sunt marcaje aplicate pe sol pentru păstrarea distanței fizice la intrarea
și la ieșirea de la cursuri.
 Iesirea din școală, pentru elevi și pentru tot personalul unității, se face pe ușa dinspre
Capelă;
 Pauzele vor fi decalate conform programului stabilit, astfel încât să fie limitat numărul
de persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii;
 Ora va fi de 50 de minute, pauza de 10 minute. Soneria sună la oră fixă. La gimnaziu
pauza de 10 minute va fi după ora fixă, la liceu pauza de 10 minute va fi înainte de ora
fixă;
 Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă pentru evitarea aglomerării;
 In cadrul orele de sport se vor desfășura activități sportive care permit distanțarea
fizică (1,5 metri), de preferat în aer liber, respectând igiena mâinilor;
 Prezența elevilor și a personalului didactic va fi monitorizată permanent.
ORGANIZAREA PERSONALULUI DIN UNITATE
 Personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic va lua la cunoștință scenariul de
începere a anului şcolar, precum și procedurile privind desfășurarea cursurilor în
condiții optime și a situaţiilor care necesită suspendarea cursurilor.
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 Fiecare cadru didactic va avea responsabilitatea de a supraveghea clasele/grupele
de elevi pe timpul pauzelor, de a însoți elevii către clase la început de cursuri și de
a însoți elevii către ieşirea din unitatea de învățământ la sfârşitul cursurilor.
OGLINDA CLASEI- se afișează în fiecare clasă
PROGRAMUL școlar ( vezi orarul)
❑ Ciclul primar – învățătorul clasei va supraveghea grupul de elevi pe timpul pauzelor.
Elevii vor utiliza pauza pentru folosirea grupurilor sanitare – în caz contrar vor rămâne în
sala de clasă sau vor merge în curtea școlii îndrumați, fără a interacționa cu elevi de la
altă clasă. Se va evita pe cât posibil, achiziționarea de alimente de la magazinele din
proximitate, pentru a se evita aglomerația (pachețel de acasă);
❑ Ciclul gimnazial/liceal – cadre didactice/personalul de îngrijire vor supraveghea elevii
/etaj/clase în permanență, pe timpul pauzelor;
❑ Serviciul pe școală se va desfășura organizat, după un program prestabilit, astfel: de la
7,30-8,00, etajul II, etajul I, parter, curte, elevii vor fi supravegheați la sosirea în unitatea
de învățământ și la intrarea în sălile de clasă.
❑ Pe timpul pauzelor elevii pot să rămână în sala de clasă sau să meargă în curtea școlii
supravegheați, fără a interacționa cu elevi de la alte clase.
❑ Serviciul secretariat – program zilnic 08:00-16:00;
❑ Serviciul contabilitate – program zilnic 08:00-16:00;
❑ Cabinet asistență psihologică – la cerere;
❑ Personalul de îngrijire – îngrijitoare (1 program 07:00-15:00 și 2 program 12:00 –
20:00).
❑ Personalul de pază – 1 agent de pază program 07:00-15:00 și 1 agent pază 15:00 –
23:00;
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PROTOCOL DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC
Părinții/ reprezentanții legali ai copilului trebuie să rețină acasă copiii cu simptome și să
nu îi aducă la școală;
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 elevului la cursuri.
NU se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă
 Cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, și / sau simptomatologie specifică
infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației,
diaree, vărsături) sau alte boli 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.
DA, se pot prezenta la cursuri în ziua respective
 Dacă unul din 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).
SCENARIU DE SUSPENDARE A CURSURILOR ÎN CAZUL ÎMBOLNĂVIRII
UNUI ELEV
 Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local de către
CJSU la propunerea DSP
 La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu
COVID-19 într-o sală de clasă din unitatea de învățământ, se suspendă
cursurile școlare ale clasei respective, pentru o perioadă de 14 zile.
 La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase
diferite ale aceleiași unități de învățământ. Se suspendă cursurile școlare ale
unității de învățământ, pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a unui caz
SCENARIU DE SUSPENDARE A CURSURILOR ÎN CAZUL ÎMBOLNĂVIRII
UNUI CADRU DIDACTIC
Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o
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singură clasă (ex. învățător / profesor care a avut o singura oră) 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 (ex. învățător / profesor care a avut o singură oră) 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 in 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 invățământ
-

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.
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.
La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena
mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool.
Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după
fiecare grupă de elevi.
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.

Reguli pentru transportul elevilor
- Stațiile de unde microbuzul școlar încarcă elevii sunt fixe, nu se permit opriri între stații.
- Părinții/tutorii legali ai copiilor nu au acces în interiorul microbuzului.
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- Elevii vor urca pe rând, fără să se înghesuiască, păstrând distanța între ei și în stație, și în
microbuz.
- În microbuz se va lăsa câte un scaun liber între elevi.
- Nu este permisă colorarea, mâzgălirea, ruperea sau orice fel de deterioare a interiorului
microbuzului.
- Nu este permisă aruncarea gunoaielor în interiorul microbuzului.
- Pe parcursul traseului nu se vorbește cu tonul ridicat.
- Şoferul autobuzului şcolar şi personalul de însoţire vor respecta măsurile generale de
protecţie.
- Autobuzul va fi aerisit şi dezinfectat temeinic după fiecare cursă.

