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ÎN ATENȚIA ELEVILOR
Pentru a asigura protecția epidemiologică la nivelul colegiului și a preveni
îmbolnăvirile cu Sars-Cov-2, rugăm elevii să respecte următoarele norme:
 Intrarea în incinta colegiului să se facă decalat, conform programării transmise;
 Deplasarea în pas alert, respectarea distanțării (minim 1 m ), igienizarea mâinilor și
portul măștii;
 Igienizare la intrarea în școală, clasă;
 Ocuparea locului precizat în bancă conform oglinzii clasei;
 Evitarea deplasărilor inutile în clasă și dacă se realizează, folosirea circuitelor
marcate;
 Respectarea conștientă pe tot parcursul programului școlar a celor ”3 reguli de aur”:
Portul corect al măștii permanent în spațiile deschise și închise
Igienizarea mâinilor după intrarea în școală și clasă, înainte și după
consumul individual de produse alimentare, înainte și după utilizarea
toaletei, după tuse și strănut, ori de câte ori considerați că e nevoie;
Relaționarea fizică în așa fel încât să păstrați între voi distanța de cel
puțin 1 m.
 Rămâneți în sala de clasă permanent. Nu o puteți părăsi decât în timpul ”pauzei
interioare orei”, cu acordul profesorului și împreună cu acesta pentru ieșirea la spațiul
de recreere, unde vă rog să nu interacționați cu elevii de la alte clase;
 Asigurați prin elevul de serviciu, aerisirea clasei, deschizând cel puțin 3 geamuri în
timpul ”pauzei interioare”, de la orele 2,3,4 și 5.
 Consumați produse alimentare sau lichide în mod strict individual, izolându-vă de
ceilalți colegi;
 Dacă constatați că aveți simptome precum tuse, febră, probleme respiratorii sau
simptome de boli infecțioase: vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată,
anunțați profesorul de la clasă și solicitați deplasarea la cabinetul medical;
 Dacă asemenea simptome le aveți acasă, discutați cu prinții, contactați medicul de
familie și informați profesorii diriginți despre situație;
 După terminarea cursurilor părăsiți ordonat incinta colegiului pe traseele marcate și
până la domiciliu, evitați aglomerațiile, purtați corect masca și asigurați distanțarea
de minim 1 m;

ÎN ATENȚIA ELEVILOR INTERNI
1. Elevii interni vor purta permanent masca de protecție în spațiile exterioare și
interioare (inclusiv în camerele în care sunt cazați), își asigură între ei o
distanță de minim 1 m și își igienizează mâinile cu apă și săpun în așa fel
încât acestea să fie permanent curate.
2. În camerele repartizate îți desfășoară toate activitățile, inclusiv cele de
învățare; nu au voie să părăsească camerele și să interacționeze cu elevii de
la alte clase. Părăsirea camerei, pentru motive temeinice, se poate face
numai cu aprobarea pedagogului școlar de serviciu.
3. Pe parcursul activității în cameră, vor asigura aerisirea acesteia, în perioada
când servesc masa la cantină și, ca regulă generală, câte 15 min. la fiecare 60
min.
4. Deplasarea la cantină pentru servirea preparatelor se face decalat (la 3 min.),
pe camere / clase, evitând interacțiunea cu elevii de la alte clase.
5. Servirea mesei la cantină se va face la aceleași mese și la aceleași locuri, pe
toată perioada activității școlare directe.
6. În cantină se asigură portul măștii (aceasta este purtată sub bărbie doar în
momentul servirii preparatelor) și se asigură igienizarea mâinilor înainte și
după servirea preparatelor.
7. Dacă elevul prezintă simptome precum: tuse, febră, probleme respiratorii
sau simptome de boli infecțioase: vărsături, diaree, mialgii, stare generală
modificată, anunță imediat pedagogul de serviciu și va fi tratat conform
procedurii.
Sunt convins că înțelegeți că aceste norme trebuie respectate pentru securitatea
voastră, a celorlalți (colegi, părinți, profesori, personal) și numai respectându-le putem
menține școala deschisă și voi puteți beneficia de serviciul educațional!
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