scenarii

R.I. ≤ 6 ‰ LOCUITORI

R.I. > 6 ‰ LOCUITORI

CARANTINĂ LOCALĂ

LA APARITIA PRIMULUI CAZ

PREȘCOLARI

Participarea zilnică cu prezență
fizică, cu respectarea tuturor
normelor de protecție

Participarea zilnică cu prezență fizică,
cu respectarea tuturor normelor de
protecție

Activitățile cu prezență fizică se
suspendă
Activitatea didactică online

CLASA
PREGĂTITOARE –
CLASA A VI-A

Participarea zilnică cu prezență
fizică, cu respectarea tuturor
normelor de protecție

Activitățile cu prezență fizică se
suspendă
Activitate didactică online

Activitățile cu prezență fizică se
suspendă
Activitate didactică online

CLASELE A VII-A –
A XII-A / A XIII-A

Participarea zilnică cu prezență
fizică, cu respectarea tuturor
normelor de protecție

Activitățile cu prezență fizică se
suspendă
Activitate didactică online

Activitățile cu prezență fizică se
suspendă
Activitate didactică online

Activitățile cu prezență fizică se suspendă.
Activitatea didactică continuă online.
Preșcolarii testați negativ in ziua a 8-a revin cu prezență
fizică; cei testați pozitiv sau care refuză testarea revin
cu prezență fizică după ziua a 14-a.
Activitățile cu prezență fizică se suspendă.
Activitatea didactică a elevilor continuă online.
Elevii testați negativ in ziua a 8-a revin cu prezență
fizică; cei testați pozitiv sau care refuză testarea revin
cu prezență fizică după ziua a 14-a.
Activitățile cu prezență fizică continua pentru elevii
vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare precum și pentru elevii care au fost
confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180
de zile, dar nu mai devereme de ultimele 14 zile.
Activitatea didactică a celorlalți elevi continuă online;
dacă sunt testați negativ in ziua a 8-a revin cu prezență
fizică; cei testați pozitiv sau care refuză testarea revin
cu prezență fizică după ziua a 14-a.

Participarea cu prezență fizică la
activitățile de terapie specifice, cu
respectarea tuturor normelor de
protecție
Doar la exterior, fără obligativitatea
purtării măștii de protecție.

Participarea cu prezență fizică la
activitățile de terapie specifice, cu
respectarea tuturor normelor de
protecție
Se suspendă

Se aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.

Se suspendă

Se suspendă

Se aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.

ELEVI CU CES
AFLAȚI ÎN TERAPIE

Participarea cu prezență fizică la
activitățile de terapie specifice, cu
respectarea tuturor normelor de
protecție
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI In spații interioare sau la exterior,
SPORT LA ELEVI
fără obligativitatea purtării măștii de
protecție, până la depășire ratei de
infectare de 2‰ la nivelul localității.
Doar la exterior, fără obligativitatea
purtării măștii de protecție, după
depășirea ratei de infectare de 2‰
la nivelul localității.
ORE REMEDIALE

Participarea cu prezență fizică, cu
respectarea tuturor normelor de
protecție

Se aplică regulile corespunzătoare ciclului de studiu.
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Circuit intrare-ieșire
Măsuri pentru reducerea fluxului de elevi:
•
•
•

Stabilirea unui circuit de intrare ieșire – Se intră pe intrarea profesorilor (A2), scara profesorilor, se iese pe scara elevilor, ieșirea elevilor (A3)
Stabilirea pauzelor în mod eșalonat – 45-55 ( P1) și 00-10 (p2)
Începerea cursurilor la ore diferite - 8 (clasele care au pauza 45-55) și 8:10 (clasele care au pauza 00-10

Măsuri pentru reducerea fluxului de elevi în corpul A:
• Stabilirea unui circuit de intrare - ieșire – Se intră pe intrarea profesorilor (A2), scara profesorilor, se iese pe scara
elevilor, ieșirea elevilor (A3)
• Stabilirea pauzelor în mod eșalonat – 45-55 ( P1) și 00-10 (P2). Se interzice elevilor să părăsească perimetrul unității
de învățământ în timpul programului școlar. Excepție: elevii majori care vor prezenta carnetul de note vizat.
Cadrele didactice supraveghează elevii în aceste intervale. În intervalul 55-00 elevii continuă învățarea în clase.
Catalogul nu este luat la oră; Notele și absențele sunt consemnate în catalogul electronic/catalogul personal și se vor
trece în catalogul fizic conform unei programări ulterioare.
•
•
•
•

Începerea cursurilor la ore diferite - 8 (clasele care au pauza 45-55) și 8:10 (clasele care au pauza 00-10)
Elevii sunt primiți între 7:40 și 7:55 –seria 1 și 7:55-08:10 – seria 2.
Cadrele didactice care încep cursurile la 8 vor coordona intrarea elevilor între 7:45 și 7:55
Cadrele didactice care încep cursurile la 8:10 vor coordona intrarea elevilor între 7:55 și 8:05

Circuite – Corpul A

Scena festivitate

Dispunerea claselor – corpul B
Clasa

Sala

Învățătoare

Pauza

GLUGĂ IONICA

Ora de începere a
programului
8:15

I

23

II

01

CALEAȘCĂ MIHAELA

8

45-00

III

02

POVESTE DIDUȚA

8:15

00-15

CP

04

COSTENCU LUCIA

8

30-45

IV

24

BONTEA MIHAELA

8

45-00

00-15

Măsuri pentru reducerea fluxului de elevi:
• Stabilirea pauzelor în mod eșalonat
Cadrele didactice supraveghează elevii în aceste intervale.
•
•
•
•

Începerea cursurilor la ore diferite
Elevii sunt primiți între 7:45 și 7:55 –seria 1 și 8:00 - 08:10 – seria 2.
Cadrele didactice care încep cursurile la 8 vor coordona intrarea elevilor între 7:45 și 7:55
Cadrele didactice care încep cursurile la 8:15 vor coordona intrarea elevilor între 8:00 și 8:10

PROTOCOL DE TRIAJ
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 unitatea de învățământ

Cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, și / sau
simptomatologie specifică infectării cu SARSCoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea
respirației, diaree, vărsături) sau alte boli
infecto-contagioase.

cei confirmaţi cu infecţie cu SARSCoV-2, aflaţi în perioada de
izolare la domiciliu *

cei care sunt declaraţi contacţi
directi cu o persoană infectată cu
SARS-CoV-2 și se află în
carantină*

cei care au fost testați și asteaptă
rezultatele sau locuiesc cu o
persoană care a fost testată și
care asteaptă rezultatele*

* Elevii/personalul didactic pot continua activitatea didactică în
sistem online sau vor fi scutiţi medical şi vor recupera ulterior.
Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului.
La revenirea la școală va prezenta adeverinţă medicală eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului şi care
atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.

Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19
Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi
respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată)

Anunțarea
cadrului medical
sau a
directorului

Izolarea elevului
de restul clasei
(izolator)

Anunţarea părinţilor
sau a
reprezentanţilor
legali

Elevul va reveni la școală
doar cu adeverinţă
medicală eliberată de
medicul curant/medicul
de familie, cu precizarea
diagnosticului şi care
atestă că nu mai prezintă
risc epidemiologic

Acord pentru testare

există

Nu există
Părintele ia legătura cu medicul de familie

Elevul poate fi testat
Elevul revine în colectivitate după un repaus de 14 zile

Excepții:
1. vaccinați de min. 10 zile
2. Confirmați pozitiv în ultimele 180
zile dacă au trecut mai mult de
14 zile de la testul pozitiv

SUSPENDAREA CURSURILOR

Un caz confirmat
elevi, preșcolari
(SE ANUNȚĂ LA
ȘCOALĂ!)

Clasa studiază
online 14 zile
CA
propune

Cei care au fost declaraţi contacţi direcţi ai unor cazuri
confirmate şi care nu au simptome, în situaţia în care
refuză testarea, nu vor fi primiţi în unitatea/instituţia de
învăţământ minimum 14 zile şi vor continua învăţarea în
sistem online.

Pentru elevii
claselor VII-XIII
DIN A 8-A ZI
CINE SE
TESTEAZĂ

TEST
NEGA
TIV

PREZENȚĂ FIZICĂ

CAZ CONFIRMAT CADRE DIDACTICE, AUXILIARE, NEDIDACTICE

ANUNȚĂ CONDUCEREA ȘCOLII

INFORMEAZĂ DSP

ANCHETĂ EPIDEMIOLOGICĂ

Pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală:

Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu
afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant,
afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare
sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) cu avizul și
recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților.

Preșcolarii/elevii care locuiesc cu o persoană diagnosticați cu afecțiuni asociate
cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în
tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de
tratamente imunosupresoare) cu avizul și recomandările specifice ale medicului
curant și cu acordul scris al părinților.

ORA DE EDUCAȚIE FIZICĂ
Dacă rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este

mai mica de 2/1000

Orele de Educație fizică se pot
desfășura în sală, fără mască

mai mare de 2/1000

Orele de Educație fizică se vor
desfășura doar în exterior, fără mască

Pe tot parcursul activităţii elevii nu îşi vor atinge faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;
La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un
dezinfectant pe bază de alcool;

Măsuri de prevenire a îmbolnăvirii
INTERNATUL ȘCOLAR:
• Se va respecta un regim de izolare in camere, minimizând la maxim părăsirea acesteia;
• Se vor evita, pe cât posibil, spaţiile comune, iar activităţile se vor desfășura în camera proprie;
• Se va purta mască în spațiile comune.
• Elevii cazaţi în cămin trebuie să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele.
• Elevii vor elibera dulapul la sfârșitul fiecărei săptămâni pentru a se putea face o dezinfectare temeinică a
camerei; în caz contrar, obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte vor fi puse în sac și preluate de părinte, cu
semnătură.
CANTINA:
• Este interzis elevilor să împartă și să atingă mâncarea sau băuturile celorlalți și să nu folosească aceleași
tacâmuri
• Respectarea măsurilor de distanţare fizică de 1 m se aplică în orice context şi în orice spaţiu, atât la masă,
cât şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea felurilor de mâncare etc.;
• Fiecărei camere îi este repartizată o singură masă care va fi marcată cu numărul camerei. Este interzis
elevilor să-și schimbe locul.
• Înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini;
• Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă;

