
"Our Next Normal" 

Revenirea sigură la școală, strategia și matricea școlii 

fizice 
 

 

Categoria de acțiune Acțiuni întreprinse de școală 

Accesul în 
școală 

Intrare 
 

● Accesul în clădire și în campus va fi asigurat numai dacă temperatura persoanei nu este mai mare 
de 37.0°C și nu prezintă semne/simptome ale unei boli respiratorii acute virale 

● Orice persoană, care intră în școală, trebuie să poarte masca așezată corect, care va acoperi gura 

și nasul 

● În fața școlii vor fi marcaje pentru distanțare socială  

● Fiecare intrare în școală va fi folosită de anumite clase. Indicatoare informative vor fi plasate la 

fiecare intrare 

● Dezinfectante pentru mâini și covorașe dezinfectante vor fi amplasate la fiecare intrare 

● Persoanele desemnate vor măsura temperatura persoanelor la fiecare intrare. În cazul în care 

temperatura va fi mai mare de 37.0°C, acesta se va fi verifica suplimentar de către asistenta 

medicală a școlii într-un loc special amenajat 

● Orice simptome ale bolii respiratorii acute virale identificate, inclusiv temperatura mai mare de 

37.0°C, va presupune izolarea ulterioară a persoanei într-o cameră special amenajate. Părinții 

elevilor vor fi informați imediat 

Elevi 
 

● Fiercare elev trebuie să aibă la el/ea în permanență un număr necesar de măști de rezervă și 
soluție dezinfectantă pentru mâini 

● Elevii trebuie să vină la școală doar cu haine curate, igienizate zilnic 
● După ce au intrat în clădire, elevii școlii primare trebuie să ia încălțăminte de schimb 
● Elevilor li se va cere să aducă la școală numai obiecte și materiale necesare procesului educațional 



Părinți 
 

● Părinții vor avea acces în școală doar prin programare în prealabil (vedeți detalii mai jos) 
● Părinții vor putea intra în blocul administrativ prin intrarea administrativă și numai în zilele și orele 

stabilite 
● Program de acces pentru părinți la blocul administrativ: 

Luni - Vineri după ora 15:00. 
            Orice întâlnire trebuie programată prin telefon: 

- Recepție, tel. 062022210 
- Contabilitate, tel. 062022213 
- Magazin uniforme, tel. 069500062 
- Bufet, tel. 079900171 

● Manualele cumpărate la școală vor fi distribuite elevilor de către diriginte 
● Întâlnirile părinților cu profesori vor avea loc online 

Vizitatori 
 

● Accesul la școală va fi redus la minimum 
● Vizitatorii pot veni la școală doar cu o programare în prealabil 
● Vizitatorii vor respecta toate regulile privind dezinfectarea, purtarea măștii și distanțarea socială 

Igiena Distanța socială 
 

● Strângerile de mână și îmbrățișările nu vor fi permise 
● Băncile în clase vor fi aranjate într-un mod, care va asigura distanța socială între elevi 
● În sălile de clasă, zonele între profesori și elevi vor fi divizate prin marcaje speciale 
● Fiecărei clase de elevi (atât primare, cât și gimnaziale) se va atribui o clasă, unde vor avea loc 

lecții. Profesorii vor veni să predea în clasele respective, cu excepția subiectelor precum IT, chimie, 
educație fizică 

● Numărul de activități în aer liber se va majora 
● În cantină, în fața toaletelor și de-a lungul coridoarelor, vor exista marcaje pentru a indica distanța 

socială 
● Săgețile de-a lungul coridoarelor vor indica în ce direcție să vă deplasați 

Protecția căilor 
respiratorii 
 

ELEVI: 
● Măștile vor trebui să fie purtate în timpul aflării în școală, cu excepția: în timpul mesei, în timpul 

lecției când elevul stă așezat la banca sa și în aer liber. Elevii începând cu clasa a 6-a vor purta 
măștile inclusiv și în spațiile închise. 

● Fiecare persoană trebuie să aibă 2 huse pentru păstrare a măștilor: una pentru măști curate și 
cealaltă pentru cele folosite. 
PERSONALUL ȘCOLII: 

● Fiecare angajat va purta o mască, în mod obligatoriu, la școală, cu excepția: luarea mesei și atunci 



când angajatul este singur într-o încăpere 
● Fiecare profesor va monitoriza aerisirea clasei în timpul fiecărei pauze, pentru a asigura o circulație 

optimă a aerului 

Igiena mâinilor 
 

● Fiecare intrare în școală, clasă și oficiu vor fi dotate cu soluție pentru igienizare a mâinilor 
● Profesorii vor monitoriza frecvența spălării mâinilor elevilor 
● Elevii vor spăla și vor dezinfecta mâinile înainte și după lecțiile de educație fizică 

Curățenie ● Echipamentul utilizat la lecțiile de educație fizică va fi dezinfectat înainte de fiecare lecție 
● Dezinfectarea balustradelor, mânerelor ușilor și a suprafețelor des utilizate se va efectua la fiecare 

pauză 
● Numărul de igienizări (zilnice, curățenie generală) a tuturor încăperilor (clase, coridoare, toalete) ale 

școlii este ajustat în conformitate cu cerințele autorităților pentru redeschiderea școlilor  

Zi de școală 
 

Orarul 
 

● Școala va activa cu program de școală complet 
● Cluburi și meditații vor avea loc  

Clase 
 

● Distanța dintre elevi în clase va fi de cel puțin 1 metru 
● Clasele vor fi aerisite în timpul pauzelor 
● Fiecare elev va trebui să aibă rechizite proprii. Utilizarea rechizitelor altor elevi nu este permisă. 
● Școala încurajează elevii să-și aducă gadgeturile la școală atunci, când va nevoie pentru o 

activitate. Astfel, se va evita utilizarea echipamentelor comune și se vor reduce deplasările prin 
școală 

● Atunci când elevii va trebuie să schimbe clasa (de exemplu, IT, chimie, educație fizică), ei se vor 
deplasa pe coridor urmând săgețile care indică direcția de mișcare 

● Când condițiile meteorologice vor fi favorabile, lecțiile de educație fizică vor fi organizate în aer liber 

Pauze, 
băile 
 

● Marcaje, care vor indica distanța socială și semne de avertizare vor fi instalate în zonele comune 
● Nu este permisă aflarea a mai mult de 3 elevi în WC în același timp 
● Curtea interioară la fel va fi folosită pentru pauze 
● Terenul de joacă pentru copii va fi utilizat în intervalul de ore diferit 

Apa potabilă 
 

● Pentru utilizarea cooler-ilor va fi obligatorie folosirea dezinfectantului pentriu mâini 
● Pentru utilizarea cooler-ilor vor fi acceptate doar sticle cu partea de sus largă (vedeți un exemplu în 

poză) *Model disponibil în magazinul de uniforme 

 



 

Cantină 
 

● Fiecare elev își va spăla mâinile la intrarea în cantină.  
● Purtarea măștilor în cantină va fi obligatorie, cu excepția perioadei, când elevii și angajații vor lua 

masa 
● Un număr limitat de elevi va avea acces la cantină în același timp 
● La cantină și bufet vor fi amplasate marcaje pentru menținerea distanței sociale în rândul de 

așteptare 
● Mesele sunt amenajate astfel, încât distanța socială să fie asigurată 

Oficii pentru profesori 
 

● Nu mai mult de 3 persoane se vor afla în același timp în oficiu pentru profesori 
● Profesorii pentru lucru vor folosi, de asemenea, zona bibliotecii 

Meditații, cluburi 
 

● Meditațiile vor avea loc în aceeași clasă, unde elevii vor avea lecții 
● Cluburile vor fi organizate 
● Pentru fiecare clasă va fi aprobată o listă de cluburi pentru fiecare zi 
● Întru evitarea contactului între elevi din clase diferite, fiecare activitate (club) va fi frecventată de 

către elevi din aceeași clasă 
● Elevii nu vor folosi materiale comune în timpul activităților 

Bibliotecă ● Cărțile nu vor fi împrumutate acasă 

Oak Centre 
 

● Oak Centre nu va fi folosit de către elevi de sine stătător 
● Oak Centre va fi utilizat pentru lecții, întâlniri, pentru profesori 

Excursii ● Excursiile nu vor fi permise 

Adunări ● Adunările vor avea loc online 

Întâlnirile profesorilor 
cu părinți 

● Vor avea loc în formatul obișnuit, doar că online 



Carantină Simptome 
 

● Dacă un copil prezintă simptome ale unei boli respiratorii acute virale sau are o temperatură mai 
mare de 37.0°C, profesorul trebuie să anunțe imediat asistenta medicală a școlii 

● O intrare/ieșire în/din școală special destinată va fi folosită doar pentru persoane cu simptome ale 
unei boli respiratorii acute virale sau cu o temperatură> 37.0°C 

● În aceste cazuri, se va folosi o cameră specială pentru izolare 
● Părinții vor fi anunțați imediat prin telefon și vor trebui să ia copilul în decurs de 1 oră 
● Elevii, care au prezentat simptome ale unei boli respiratorii acute virale sau are o temperatură mai 

mare de 37.0°C, vor putea reveni la școală numai după ce va prezenta certificatul medical cu 3 
ștampile, care confirmă faptul că copilul poate frecventa grupuri de copii 

● Elevii, care sunt în carantină,vor putea studia prin învățare la distanță 

Elevi 
 

● În cazul în care unul dintre elevi este testat pozitiv, toată clasa va sta în carantină timp de 14 zile. 
Revenirea la ore cu prezență fizică poate fi reluată după a 7-a zi de la data confirmării cazului 
pozitiv pentru acei elevi care prezintă un rezultat negativ la testul de diagnostic pentru virusul 
SARS-CoV-2, realizat în ultimele 24 de ore. Elevii testați negativ pot încheia perioada de carantină 
înainte de termen cu condiția că nu au fost înregistrate semne clinice de COVID-19 la monitorizarea 
zilnică a simptomelor pe parcursul aflării în carantină. Pentru elevii care încheie perioada de 
carantină înainte de termen în baza unui test diagnostic negativ, se continuă în mod obligatoriu 
monitorizarea zilnică a simptomelor până la a 14-a zi.  

● Regim de carantină similar va fi valabil și pentru frații/surori ale elevilor din clasa respectivă. 
● Elevii, care se vor afla în izolare/carantină vor avea acces la învățare la distanță printr-o cameră 

instalată în clasă, inclusiv vor primi sarcini în rând cu întreaga clasă 
● Pentru copiii, care au fost testați pozitiv cu Covid 19 sau au suferit de alte boli în perioada 

respectivă, la reîntoarcere în școală, este obligatorie prezentarea certificatului medical vizat de 3 
ștampile care atestă faptul că copilul poate frecventa grupuri de copii 

Profesori ● În cazul în care unul din profesori va fi în izolare/carantină, acesta va învăța de la distanță cu 
sprijinul unui alt profesor, care se va afla fizic în clasă 

Alte servicii Transport 
 

● Fiecare elev va avea un loc, care îi va fi rezervat pe toată durata utilizării serviciul de transport.  
● În autobuzele școlare se vor purta măștile, va fi disponibilă soluție pentru dezinfectarea mâinilor, iar 

autobuzele vor fi igienizate zilnic 

Magazin de uniforme 
 

● Magazinul cu uniforme va funcționa conform regulilor stabilite de școală, respectând condițiile de 
distanță socială și dezinfectare 

● Părinții pot avea acces în magazin doar cu o programare în prealabil (a se vedea mai sus pentru 



detalii) 
● Doar membrii aceleiași familii (copilul/copiii cu un singur părinte/adult) pot fi în interiorul magazinul 

în același timp 
● Purtarea măștii este obligatorie atât la școală, cât și în magazinul cu uniforme 

Serbările ● Din cauza situației pandemice, serbările zilelor de naștere nu sunt permise la școală 

 

 

 


