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Plan de măsuri pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor COVID 19

1. A fişarea la avizierul de la in trarea în institu ţie a m ăsurilo r com unicate  de M inisterul Educaţiei, C ulturii 
şi Cercetării pentru  p reven irea  in fecţiilo r cu C O V ID  19;

2. A sigurarea cu dezin fectan t pentru  m âini la intrarea în instituţie, pentru  elevi, personal d idactic, personal 
nedidactic , care intră în  institu ţia de învăţăm ânt;

3. La prim a oră de curs a zilei, lucrătorul m edical şi cadrul d idactic de serviciu  va aprecia starea de 
sănătate a elev ilor prin m ăsurarea (în registrarea) febrei şi observarea  aten tă privind starea de sănătatea 
a elevilor, personalului d idactic, personalu lu i nedidactic;

4. D ecalarea pauzelor astfel încât să fie lim itat num ărul de persoane p rezen te în grupurile sanitare şi în 
curtea şcolii, cu scopul respectării distanţei fizice;

5. A sigurarea la nivelul fiecărei c lase a m ateria le lor igienico -  sanitare pentru dezinfecţia  m âin ilor şi a 
suprafeţelor;

6. O rganizarea sălilor de c lasă  astfel încât aşezarea băncilor să asigure d istan ţa  fizică de 1 m în tre elevi;
7. Elevii îşi vor păstra  acelaşi loc în sala de clasă pe toată  durata sem estru lu i;
8. în  unitatea de învăţăm ânt se vor respecta  circuite le funcţionale de intrare -  ieşire;
9. Intrarea elevilor se va face prin o intrare iar ieşirile prin trei căi de acces, pentru  a reduce fluxul de elevi;
10. V a fi asigurată com un icarea  cu elevii şi cu elevii şi cu fam iliile  acesto ra în vederea respectării 

in tervalelor de sosire cu scopul de a ev ita  aglom erările la intrare;

11. Pe toată durata cursurilor, purtarea m ăştilo r este obligatorie, atât de către elevi, cât şi de către personalul 
didactic, d idactic aux iliar şi nedidactic;

12. C onducerea unităţii de învăţăm ân t va elabora săptăm ânal un grafic de serviciu cu im plicarea profesorilo r 
în scopul prevenirii şi îm bolnăvirii cu virusul C O V ID  19;

13. Instruirea personalului şi com unicarea perm anentă de inform aţii pentru elevi şi părinţi privind m ăsurile 
de prevenire a infecţiei cu C O V ID  19;

14. Se interzice schim bul de obiecte personale în tre elevi şi / sau profesori;
15. Sălile de clasă vor fi aerisite  ziln ic înain te si pe parcursul desfăşurării cursurilor;
16. A ccesul persoanelor străine este interzis în unitatea de învăţăm ânt;
17. Jocurile de contact sau cele cu m ingea sunt interzise la ora de educaţie  fizică şi sport;
18. O rganizarea activităţii în grup / perechi sunt interzise în tim pul desfăşurării o re lo r (pe perioada 

pandem iei);

19. Elevii care prezintă sim ptom e ale virusului C O V ID  19 sau febră mai m are de 37,0°C vor fi separaţi de 
restul colectivităţii în încăperi special am enajate, până vor fi preluaţi de părin ţi sau de un cadru m edical.


