
      Accesul /responsabilitățile pentru elevii care participă la pregătirea suplimentară  în 

perioada 2-12 iunie 2020 

Conform PO Ad 07 _Măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COV-2 în 

Școala Profesională „Ștefan cel Mare’’ Cotnari 

 

 

  

Elevii 

- participă la activitățile de pregătire suplimentară, în perioada 02-12.06.2020 ce va fi 

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

membrilor familiilor acestora, ce vor completa un acord de participare . Nu va fi permis 

accesul la pregătire elevilor  ce nu fac dovada existenței acestui acord. 

Părintele/ocrotitorul legal completează declarația pe propria răspundere cu care elevul 

vine la școală; 

- care nu pot participa la activitățile de pregătire vor beneficia de pregătire on-line pe baza 

unui orar ce va fi post pe site și platforma Adservio ( 1 sau 2 ședințe pe 

săptămână/disciplină /max 40 min ședința după un program  stabilit) sau vor primi 

pachete educaționale( cine nu are acces la internet); 

- sosesc la școală cu 15-20 min înainte de începerea activităților și intră în curtea școlii 

pe poarta de lângă școală ( intrare curte interioară), deplasându-se pe un traseu 

marcat până la intrare elevi, așteaptă distanțați la 2 m între ei, în locuri special 

marcate; 

- la intrare școală: folosesc covorașul dezinfectant, dozator dezinfectant mâini, 

măsurarea temperaturii de către asistentu medical ( dacă aceasta depășește 37,3 0C 

sau sunt manifestări ale unei stări precare de sănătate, elevii nu sunt acceptați în 

instituție, urmând să contacteze medicul de familie), își aruncă masca într-un coș 

special  și primesc de la  administrator/îngrijitor o mască nouă; 

- se deplasează, însoțiți de profesor, pe traseul marcat către sălile de clasă; 

- se situează în bănci după un grafic, se ocupă întâi rândul din față (banca 1)  , 

pupitrele vor fi individualizate . Grupele păstrează aceeași sală pe toată durata 

desfășurării activităților, iar elevii aceeași bancă; 



 

- participă la activități  pe grupe  ( stabilite de profesorii ce efectuează pregătirea) care vor 

cuprinde cel mult 10 elevi și care nu durează mai mult de 2 ore, cu pauză de cel puțin 10  

minute la fiecare oră, pentru aerisirea și igienizarea încăperilor.  Pauzele se vor programa 

astfel încât simultan să nu fie în pauză mai mult de 2 grupe de maxim 10 elevi fiecare, 

timp în care ies însoțiți de profesor în curte ( respectînd marcajele și distanța socială de 2 

m),  pot merge  pe rând la grupul sanitar ( maxim 2 elevi în grupul sanitar), pe traseul 

marcat pe hol, apoi revin în sala de clasă; 

- în grupul sanitar  se dezinfectează pe mâini la intrarea în toaletă/ la ieșire se spală 

pe mâini cu apă și săpun/ păstrează distanța de 2 m/ 2 persoane max în grupul 

sanitar; 

- nu părasesc unitatea școlară pe timpul orelor de curs, decât pe motive medicale, 

dacă se impune acest lucru la recomandarea medicului; 

- semnează Procesul verbal de luare la cunoștință a prevederilor procedurii care îi vizează; 

- poartă mască pe toată perioada de pregătire; 

- părăsesc sala de clasă la sfârșitul activității, însoțiți de cadrul didactic pe traseul 

marcat spre ieșire elevi, aruncă masca în coșul special, se dezinfectează pe mâini, 

primesc o nouă mască de la administrator/îngrijitor; 

- ies  din școală pe la ieșire elevi- spre teren sport-poartă teren sport spre parcare 

școală urmând traseul marcat și păstrând distanța fizică de 2m;  

-  navetiști sunt preluați (tur-retur) de microbuzul școlar la programul stabilit, păstrând 

distanța de 2 m, câte un elev pe rând, respectă regulile de igienă personală recomandate 

de autorităţile din domeniul sănătății (spre exemplu: nu-și  ating ochii, nasul, gura dacă 

nu au mâinile igienizate, poartă mască). Locurile în microbuz se vor ocupa după un grafic.  

- Pe toată durata cursurilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite 

sănătoase (distanțare socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, 

strănutul în pliul cotului/batistă de unică folosință, evitarea contactelor directe cu 

cei din jur. 

- evită situațiile accidentale de formare a unor grupuri spontane și nesecurizate de 

persoane în școală și în incintă. 

 



 

 

 


