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REGULI DE RESPECTAT 

Masuri   pentru   desfășurarea  activitatilor in unitatile  și  institutiile 
de invatamant, in conditii de siguranta sanitara, pentru finalizarea anului 
ș c o l a r   aflat in curs la data instituirii starii de alerta, precum și pentru 

pregatirea anului    scolar urmator 
' 

 
 

La nivelul școlii exista propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a 
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic atat in interiorul școlii cat 
și in exterior. Circuitul pe care persoanele trebuie sa ii urmeze este marcat 
prin banda și sageti. 

Elevii vor intra pe ușa din spate -  Acces elevi - și vor ieși  pe ușa 
dinspre terenul de sport – Ieș ire. 

Cadrele didactice vor intra pe ușa din fata - Acces personal 
didactic, didactic auxiliar și nedidactic - și vor ieși pe ușa dinspre terenul 
de sport - Ieș ire. 

 

Parcursul prin curtea școlii pana la intrarea in unitatea de invatamant este 
realizat pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectand normele de 
distantare fizica. 

' 

Elevii vor fi insotiti de catre cadrul didactic de la accesul in unitatea de 
'  ' 

invatamant pana in sala de clasa și apoi, dupa finalizarea activitatilor, vor fi 
conduși pana la ieșire. 

 
in curtea colii elevii vor intra pe portita mica și vor parasi incinta 

curtii pe porta mare - terenul de sport. 

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor avea acces in 
școala prin poarta mica și vor parasi institutia pe poarta mare - terenul de sport 
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Modul de igienizare 

La intrarea in unitatea de invatamant vor fi asigurate materiale și 
echipamente de protectie (covorașe dezinfectante, maști de protectie, 
substante dezinfectante pentru maini etc.). 

Ingrijitorii ( la nivelul colii functioneaza 5 ingrijitori) vor fi echipati 
corespunzator cu maști și manuși, vor realiza curatenia și dezinfectarea 
pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune), a clantei ușii, 
cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apa și detergent, 
apoi cu substante biocide. 

Salile de clasa vor fi folosite max. 4h/zi (se va lucra intr-un singur 
schimb) iar dezinfectarea se va face inainte de venirea și dupa plecarea 
seriei de elevi prezenti la activitatile de pregatire/ candidati. 

In toate spatiile in care se vor des:fa ura activitati cu elevii sunt 
afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de 
prevenire a infectarii cu SARS-CoV-2. 

Intrarile/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare catre salile de 
clasa și alte încăperi sunt stabilite de unitatea de invatamant, semnalizate 
corespunzator și dezinfectate in mod regulat. 

Exista permanent sapun, prosoape de hartie, dispensere cu dezinfectant 
pentru maini, care vor fi reincarcate ori de cate ori este    necesar. 

Elevii, personalul didactic , didactic auxiliar și nedidactic vor purta 
masca de protectie pe durata activitatilor și   iși vor igieniza   regulat mainile 
cu     substante    dezinfectante   sau cu sapun. 

Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și salile de clasa (mobilier și 
pardoseala) vor fi dezinfectate regulat cu substante biocide, in mod obligatoriu și  
la finalizarea programului. 

In perioada desfașurarii activitatilor de pregatire, pauzele intermediare vor 
fi programate decalat, astfel incat elevii de la grupe diferite sa nu interactioneze 
fizic. 



• 
 
 

Grupele de elevi vor pastra aceeași   sala de clasa pe toata   perioada 
desfașurarii   activitatilor de pregatire. 

La sfarșitul   activitatilor, elevii vor primi cate o masca noua pentru 
deplasarea catre domiciliu. 

Colectarea   maștilor purtate se va face in locuri speciale, semnalizate 
corespunzator, amenajate in unitatea de invatamant,  la ușa de  ieșire din 
unitate. 

in salile de clasa activitatile/examenele se vor desfașura prin stabilirea 
locurilor astfel incat sa existe o distanta intre elevi/candidati, pe randuri și intre 
randuri, de 2 m unul fata de altul. (locurile sunt semnalizate cu banda, sub 
banca). 

Pupitrele/bancile vor fi individualizate/prestabilite , de asemenea, se va 
asigura reprezentarea grafica a situarii acestora la intrarea in sala (oglinda salii), 
astfel incat sa se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea fara a parcurge 
toata suprafata salii. Reprezentarea grafica a elevilor in banci va fi afișata la 
Afișierul clasei. 

Personalul didactic/asistentii care asigura supravegherea va/vor dirija 
candidatul direct catre locul destinat. 

Pe tot parcursul derularii activitatilor/examinarilor se vor respecta regulile 
generale ale unei conduite sanatoase (distantarea fizica, evitarea atingerii cu 
mana a nasului, ochilor și gurii, stranutul in pliul cotului/batista de unica 
folosinta, evitarea contactelor directe cu cei din jur). 

Cabinetul medical - medicul colar/asistentul medical desemnat de 
Directia de Sanatate Publica Botoșani, echipat corespunzator (masca, manuși, 
combinezon de protectie) va acorda asistenta medicala și va asigura triajul 
epidemiologic zilnic (masurarea temperaturii) pentru toata perioada de revenire 
a elevilor in unitatea de invatamant . 
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