ANEXĂ LA CONTRACTUL EDUCAȚIONAL
MĂSURI ȘI REGULI PENTRU COMBATEREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU
SARS- COV- 2
I. MĂSURI PENTRU PĂRINȚI:
1. Părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți
copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea
conducerii școlii.
2. Comunicarea cu părinții: se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea
identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a întreprinderii măsurilor de prevenire a
îmbolnăvirilor în colectivitate.
3. Părinții au obligația să anunțe educatoarea/învățătoarea/dirigintele cu privire la absența
copilului/elevului în următoarele situații:
(1) Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(2) Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
(3) Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în
carantină.
4. Educatoarea/învățătoarea/dirigintele anunță responsabilii cu protecția COVID 19,
iar aceștia anunță directorul și secretarul unității.
5. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și
aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea elevului la
cursuri. Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă copiii/elevii în următoarele situații:
- 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 infectocontagioase;
- 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.
6. Prezentarea la cursuri a copiilor/elevilor în ziua respectivă se poate face atunci când:
- nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus;
- sau dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator,
dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2;
- cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu
secreție nazală clară, ochi curgători/prurit).
7. Izolarea copiilor/elevilor bolnavi:
- în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie
specifică infectării cu SARS-CoV-2, aceștia vor fi izolați de ceilalți elevi în sălile destinate
acestui scop- izolator
- vor fi anunțați imediat părinții sau persoane aparținătoare copilului/elevului
- în izolator elevul va purta obligatoriu mască și va fi supravegheat de către o persoană

abilitată până când va fi preluat de către părinte sau un aparținător, reprezentanții serviciilor
abilitate.
- copilul/elevul va părăsi izolatorul/unitatea doar însoțit de către părinte sau un aparținător,
reprezentanții serviciilor abilitate după caz.
8.Revenirea în colectivitate a copiilor/elevilor care au avut probleme de sănătate și au
absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să
precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda educatoarei/învățătorului/dirigintelui de la
prima oră de curs.
9. Sărbătorirea zilelor de naștere/onomastice:
Pe

timpul
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școală/grădiniță
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interzisă
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alimente/dulciuri/torturi/sucuri pentru binele copiilor/elevilor.
10. Asigurarea necesarului de măști:
Părinții au obligația de a asigura necesarul de măști pentru proprii copii în funcție de numărul
de ore pe care îl petrec în școală și recomandă și o mască rezervă în caz că se deteriorizează
masca copilului.
11. Asigurarea șervețelelor dezinfectante și a batistelor nazale de hârtie:
Părinții vor asigura fiecărui copil/elev în fiecare zi pentru propriul uz șervețele dezinfectante,
batiste nazale de hârtie
12.Asigurarea rechizitelor școlare:
Părinții vor asigura și se vor asigura că, copiii lor au zilnic rechizitele școlare necesare și dacă
observă terminarea unor caiete/creioane etc. să le pună rezerve în ghiozdan pentru a nu se
împrumuta de la alți copii.
13. Asigurarea necesarului de apă:
Părinții au obligația de a asigura necesarul de apă de băut potabilă în recipient personalizat, și
în cantități suficiente pentru proprii copii.
14.Eliberarea de adeverințe/acte/documente necesare:
În caz de nevoie părinții solicită educatoarei/învățătoarei/dirigintelui sau direct secretarei
unității prin telefon iar ridicarea acestor documente se va face personal sau prin elevii
dumneavoastră.
II. MĂSURI PENTRU COPII, ELEVI:
1.Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar și gimnazial și
va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul
recreației (atunci când se află în interior și în exterior), cu excepția intervalului orar când își
consumă gustarea.

2. Schimbarea locului în bănci, pe scaunk și la mese este strict interzisă
3. Schimbarea obiectelor personale și a măștilor de protecție între elevi este interzisă.
4. Spălatul și dezinfectatul mâinilor este obligatorie:
 imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
 înainte de pauza/pauzele de masă;
 înainte și după utilizarea toaletei;
 după tuse sau strănut;
 ori de câte ori este necesar.
5.Măștile folosite vor fi aruncate obligatoriu în tomberoanele destinate și inscripționate
acestui scop “MĂȘTI FOLOSITE”, care se găsesc pe holurile unității.
6..Elevilor/copiilor le este interzis să interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor
atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt),
7. Elevii/copiii vor respecta la deplasarea în incinta școlii vor respecta marcajele existente,
iar în sala de clasă se vor așeza numai în băncile și pe scaunele lor.
III.SFATURI UTILE PENTRU PĂRINȚI:
• Vorbeșți cu copilul dumneavoastră despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din
jur împotriva infecției cu noul coronavirus.
• Explicați-i copilului dumneavoastră că, chiar dacă școala se redeschide, viața de zi cu zi nu
va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției.
• Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării
lui emoționale.
• Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum să
respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței,
primite de la adulți.
• Obișnuiți-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală/grădiniță, atunci când
se reîntoarce acasă, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar.
• Însoțiți copilul doar până la intrarea în spațiile exterioare ale școlii. Evitați contactul la mai
puțin de 1.5 m cu alte persoane la intrarea în școală.
• Asigurați-vă ca elevul/copilul dumneavoastră să fie îmbrăcat corespunzător, inclusiv în
eventualitatea petrecerii unei părți din timp în aer liber. Amintiți-vă de crema cu protecție
solară, dacă vremea este bună.

• Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți
elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de
scris, jucării etc).
• Curățați/dezinfectați zilnic acasă aparatele electronice ale copilului (telefon, tabletă,
computer, mouse).
• Acordați atenție deosebită semnelor de boală – dacă copilul prezintă cel mai mic semn de
boală, atunci rețineți copilul acasă. Copilul se poate reîntoarce la școală numai după ce acesta
nu a mai prezentat simptome timp de 48 de ore sau la recomandarea medicului.
• Dacă dumneavoastră aveți simptomatologie respiratorie, rămâneți acasă și nu duceți copilul
la școală.
• Dacă copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă și
contactați medicul de familie sau serviciile de urgență după caz.
Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare
parte.
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