
Ghid privind măsurile sanitare 

și de protecție în perioada 

pandemiei COVID  
 

 

 

 

“Semaforul” scenariilor de organizare şi desfăşurare 

a cursurilor în unităţile/instituţiile de învăţământ :  
 

 

 

 

Scenariul “verde “- presupune participarea zilnică a 

tuturor elevilor  respectând aplicarea normelor de 

protecție 

 

Scenariul “galben”- revenirea parțială a elevilor, prin 

rotație, respectând aplicarea normelor de protecție  

 

Scenariul “roșu”- participarea tuturor elevilor la 

activitățile online 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Cum va funcționa școala ta în 

scenariul “Galben”? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasele vor fi 
împărțite în 
două grupe

Fiecare grupă va veni la 
școală două săptămâni, 

urmând ca în
următoarele două 

săptămâni elevii să fie 
prezenți online la orele 

de curs

Fiecare elev va 
fi prezent

obligatoriu la 
cursuri: fizic 

sau online

Toate clasele vor fi 
dotate cu un 

calculator pentru a 
putea transmite 

online orele de curs

Orele vor avea 
o durata de 50 
min , din care 
10 min pauză

Va exista un 
sistem de rotație 

a celor două 
grupe 



Ce facem noi pentru tine?  
 

Liceul tău te așteaptă cu brațele deschise!  
 

Pentru ca tu să fii în siguranță am luat următoarele 

măsuri: 

✓ Am aranjat băncile pentru a asigura distanța 

fizică de 1m între elevi; 

✓ Am organizat circuite de deplasare pe trasee 

prestabilite în clasa, pe coridoare sau în curtea 

școlii; 

✓ Am creat un sistem de “pauze”, personalizat 

fiecărei clase; 

✓ Am stabilit locul în bancă pentru fiecare elev; 

✓ Am amplasat dispensere cu dezinfectant în fața 

clasei tale;  

✓ Vom  asigura aerisirea claselor: 30 de minute 

înainte de începerea cursurilor, 10 minute în 

recreații și la finalul zilei; 

✓ Vom realiza zilnic curățenia și dezinfectarea 

regulată a suprafețelor atinse în mod frecvent; 

✓ Vom realiza curățenia, dezinfecția și aerisirea 

claselor între schimburi; 

✓ Vom fi acolo pentru orice ai nevoie : profesori, 

asistenți medicali și personalul școlii; 



Ce faci tu pentru noi toți? 
 

 

 

✓ Verifică-ți temperatura înainte de a pleca de 

acasă! 

✓ Rămâi în siguranța acasă, dacă: 

- ai temperatura > 37,3 ºC  

- tușești 

- strănuți 

- prezinți alte simptome de boală 

- ai luat contact cu persoane diagnosticate cu 

COVID19 

✓ Nu uita sa iei cu tine:  

- Masca 

- Dezinfectantul 

- Marker-ul personal / Cretă 

✓ Dezinfectează-ți mâinile! 

✓ Respectă circuitul de deplasare în școală! 

✓ Păstrează distanța de minim 1m in clasă, pe holuri 

sau în curtea școlii! 

✓ Utilizează șervețele de unică folosință! 

✓ POARTĂ MASCA, nu este opțional!  

✓ Folosește doar obiectele personale! 

✓ Respectă regulile pentru tine și pentru cei din jurul 

tău! 



Cum ne  protejăm unii pe alții? 

 
 

 

 

Fii responsabil! Rămâi în siguranță! 

Dacă simți că starea 
generală ți s-a 

modificat: ai dureri 
de cap, dificultăți în 

respirație, febră, 
senzații de vomă

sau alte simptome, 
nu intra în panică!

De aici te vor 
prelua părinții 
tăi, care vor fi 

înștiințați 
imediat ce se 

semnalează una 
din situațiile de 

mai sus.

Anunță-ți 
profesorul! 

Acesta va 
înștiința cadrele 
medicale care te 
vor duce intr-o 
cameră sigură, 

special 
amenajată în 

interiorul școlii.


