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EXTRAS din Procedura operațională privind implementarea măsurilor de 

prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

MĂSURILE IGIENICO- SANITARE DESTINATE ELEVILOR 

 

(10.2.5.1 ELEVII) 

Participarea elevilor la activitățile didactice se va realiza cu respectarea și aplicarea 

tuturor normelor de protecție. Pentru buna desfășurare a acestor activități, vor fi luate 

următoarele măsuri generale: 

a. Participarea elevilor la activitățile didactice desfășurate în școală va fi decisă de 

părinții acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau a membrilor 

familiilor acestora, pe baza documentelor justificative.  

b. Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii, cronice 

severe, obezitate severă, diabet zaharat de tip I, boli inflamatorii, boli imune/ 

autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament 

imunosupresiv), se vor prezenta la școală, cu avizul și recomandările specifice din partea 

medicului curant și cu acordul scris al părinților.  

c. Elevii care prezintă febră sau simptome caracteristice pentru infecția cu SARS-COV-2 

nu vor participa la activități. 

d. Elevii care prezintă simptome respiratorii sau de boală infecțioasă în timpul 

activităților vor fi conduși în sala de izolare temporară a cazurilor suspecte prevăzută în 

școală. Părinții acestuia vor fi informați de către cadrul medical. Elevul va fi 

supravegheat până la sosirea părintelui de către persoana desemnată și însoțit până la 

ieșirea din școală. Sala de izolare temporară va fi aerisită imediat, prin deschiderea unei 

ferestre, iar dacă elevul folosește grupul sanitar, acesta va fi curățat și dezinfectat.  

Intrarea în curtea școlii 

a. Spațiile de intrare în școală vor fi marcate cu săgeți care vor indica direcția și sensul 

de mers și vor fi prevăzute cu marcaje pe sol, care asigură distanțarea fizică de 1 metru.  

b. Accesul elevilor pe cele două/trei intrări diponibile se va realiza respectând 

planificarea și organizarea stabilită la nivelul CNER, astfel încât întreg procesul să fie 

eșalonat pe intervale de 10 minute.  
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c. Căile de acces în școală (porți, uși de intrare) vor fi menținute deschise, pe toată 

durata intrării elevilor. 

d. La fiecare dintre aceste intrări va fi prezent un cadru medical responsabil cu triajul 

epidemiologic/ o persoană desemnată de conducerea școlii, dar și un profesor de 

serviciu care va supraveghea cu atenție intrarea și deplasarea elevilor, astfel încât să se 

respecte toate măsurile de distanțare. 

e. Într-un loc special amenajat, va exista dezinfectant pentru mâini. Acesta va fi folosit 

de către fiecare elev.  

Parcursul prin curtea școlii 

a. Traseul pe care se vor deplasa elevii va fi delimitat și marcat cu bandă autoadezivă 

pentru a indica distanța de 1 metru între un elev și altul. 

b. Accesul elevilor este permis doar prin calea de acces care le-a fost repartizată și 

comunicată de către profesorii CNER, în conformitate cu programul stabilit.  

Intrarea în clădirea principală a școlii 

Elevii vor intra în școală utilizând doar calea de acces indicată, cu respectarea 

intervalului în care sunt programați. Accesul elevilor în școală se va realiza după 

dezinfectarea mâinilor.  

Măsuri la intrarea în școală  

La intrarea în școală, vor fi asigurate următoarele materiale și echipamente de protecție: 

covoraș dezinfectant, dozator cu substanță dezinfectantă pentru mâini, măști de 

protecție pentru situații de urgență. 

Parcursul prin școală 

a. Traseul pe care-l va parcurge elevul de la intrarea în școală și până în sala de clasă, 

precum și alte deplasări în incinta școlii vor fi clar stabilite de către conducerea școlii și 

semnalizate clar și vizibil.  

b.  Pentru orice deplasare în incinta școlii, elevii se vor afla sub supravegherea cadrelor 

didactice și vor urma săgețile pe care le văd indicate pe coridoare. 

Spațiile școlare 

a. În toate sălile de clasă/ laboratoarele/ sala de sport/ centrul de documentare/ 

cabinetul de asistență psihopedagogică în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi 
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afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a 

infectării cu SARS-CoV-2. De asemenea, acestea vor fi afișate și în incinta grupurilor 

sanitare. 

b. Spațiul din sălile de clasă/ laboratoare/ centrul de documentare/ cabinetul de 

asistență psihopedagogică/ sala de sport vor fi amenajate astfel încât să permită 

respectarea măsurii privind distanțarea fizică. 

c. În fiecare sală de clasă/ laborator/ sala de sport/ centrul de documentare/ cabinetul 

de asistență psihopedagogică, vor exista dozatoare cu dezinfectant care vor putea fi 

utilizate de elevi și de profesori. 

d. Mobilierul (bănci, scaune), ușile, podelele, clanțele, încuietorile, mânerele ușilor, 

balustradele, întrerupătoarele de lumină, calculatoarele, tastaturile, materialele 

pedagogice vor fi curățate și dezinfectate la finalul orelor de curs. Obiectele dispuse de 

către elevi pe bănci vor corespunde orelor din orar. Nu este permisă depozitarea altor 

obiecte pe/ sub bănci (alimente, obiecte personale).  

Desfășurarea activităților 

a. În sălile de clasă/ laboratoare activitățile se vor desfășura cu  asigurarea respectării 

distanței maxim posibilă.  

b. Elevii vor păstra aceeași sală de clasă/loc în bancă/ componență a grupelor pe toată 

perioada desfășurării activităților/ cursurilor. Pentru activitățile care se vor desfășura în 

laboratoare, elevii  vor putea părăsi sala de clasă doar însoțiți de către cadrul didactic cu 

care își vor desfășura activitatea.  

c. Dispunerea elevilor în laboratoare va fi stabilită cu exactitate, respectând distanțarea  

fizică maxim posibilă.  

d. Elevii nu vor face schimb de obiecte personale (telefoane, instrumente de scris, sticle 

cu apă) și nu vor consuma în comun alimente.  

e. Deplasarea elevilor în sala de clasă este limitată și va respecta sensul de circulație din 

interiorul clasei.  

f. În timpul pauzelor, se vor aerisi sălile de clasă, minimum 10 minute. Cadrele didactice 

vor supraveghea elevii în timpul acestor pauze și le vor reaminti să nu interacționeze 

fizic (nu se vor îmbrățisa, nu își vor atinge mâinile, vor păstra distanța fizică minimă 

recomandată).  
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g. Elevii vor purta mască de protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza 

mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun și apă, în mod regulat. 

h. Măștile de protecție uzate vor fi aruncate în coșurile de gunoi special amplasate și 

dotate cu capac, pedală și prevăzute cu sac de gunoi în interior, amplasate în sălile  de 

clasă.  

i. Elevii se vor spăla pe mâini înainte și după folosirea toaletei.  

j. Pe întreaga durată a desfășurării activităților în școală, se va asigura asistența 

medicală de către cel puțin un cadru medical al CNER. 

Ieșirea elevilor din școală  

La sfârșitul activităților, elevii se vor deplasa spre  ieșire pe traseul folosit și pentru 

intrarea în școală. 

  


