ŞCOALA GIMNAZIALA
„ION LUCA CARAGIALE”
BAIA MARE

Informații pentru elevi

Intrarea în incinta unității de învățământ
Intrarea în unitatea de învățământ se face doar prin locurile stabilite și semnalizate
corespunzător:
- intrarea elevilor se va realiza pe ușa centrală, dinspre curte, iar la terminarea activității,
aceștia vor părăsi unitatea de învățământ tot prin curtea școlii, ieșind pe ușa laterală, de la
intrarea/ieșirea elevilor, pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de
distanțare fizică.

Verificarea temperaturii și a simptomatologiei
Cadrul medical care asigură asistența medicală în cadrul unității de învățământ măsoară
temperatura persoanelor care intră în incinta unității de învățământ (personalul didactic, didactic
auxiliar, nedidactic şi elevi). Pentru a se permite accesul, temperatura nu trebuie să depășească
37,3°C și să nu aibă simptome de viroze respiratorii.

Dacă elevul, cadrul didactic, didactic auxiliar sau nedidactic
prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este
precară,NU
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ÎNVĂȚĂMÂNT! Se face recomandarea de a se adresa medicului de
familie, pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei de tratament;
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Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:
Măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în instituția noastră de
învățământ, conform Ordinului nr. 4267/841/2020, sunt următoarele:
1. La intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar,
nedidactic și a elevilor, va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de
către un cadru medical, care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării
activităților;
2. În situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic
prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va
permite accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de
familie, pentru stabilirea diagnosticului și a conduitei de tratament;
3. Pregătirea elevilor care nu pot participa fizic la activitățile de pregătire se va realiza
online sau prin asigurarea de resurse educaţionale de către unitatea de învăţământ;
4. Activitățile de pregătire se vor desfășura la Școala Gimnazială ”I. L. Caragiale”, Baia
Mare, păstrându-se măsurile de distanțare fizică.
5. Intrarea elevilor se va realiza pe ușa centrală dinspre curte, iar la terminarea activității,
aceștia vor părăsi unitatea de învățământ tot prin curtea școlii, ieșind pe ușa laterală, de la
intrarea elevilor, pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare
fizică;
6. Elevii vor fi împărțiți în 5 săli de clasă, la etajul I, cu păstrarea unei distanțe minime de
2 m între ei și vor purta mască pe toată perioada activității. Vor fi însoțiți de către cadrul
didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea
activităților, vor fi conduși până la ieșire;
7. Elevii vor intra în săli după un program prestabilit, cu o decalare de câte 20 minute
privind începerea activităților, astfel încât grupele de elevi să nu interacționeze fizic;
8. Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării
activităților;
9. La intrarea în unitatea de învățământ, vor fi asigurate materiale și echipamente de
protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini
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etc.). Echipamentele de protecție vor fi distribuite zilnic elevilor, personalului didactic /
didactic auxiliar / nedidactic la intrarea acestora în școală și, ulterior, la plecarea acestora.
10. În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii, vor fi afișate mesaje de
informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV2;
11. Intrările și ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și
alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și
dezinfectate în mod regulat;
12. Unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant
pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent;
13. Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție
pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau
săpun;
14. Se realizează curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs
(pupitre/mese, scaune), a clanţei uşii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin
ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide, înainte şi după fiecare serie de elevi
prezenţi la activităţile de pregătire;
15. La sfârșitul activităților, elevii, cadrele didactice / personalul auxiliar și nedidactic vor
primi câte o mască nouă, pentru deplasarea către domiciliu. Colectarea măștilor purtate se va
face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ, la
ieșirea din școală;
16. În perioada 2 - 12 iunie 2020, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu
va fi mai mare de 2 ore (durată prevăzută pentru elevii de gimnaziu);
17. În sălile de clasă, activităţile se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să
existe o distanţă între elevi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m unul faţă de altul;
18. Pe tot parcursul derulării activităţilor, se vor respecta regulile generale ale unei
conduite sănătoase (distanţarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii,
strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din
jur).

