
Ghid pentru parinti 

privind măsurile sanitare și de protecție 

în perioada pandemiei COVID 
 

 

Scenariile de organizare şi desfăşurare a cursurilor în 

unităţile/instituţiile de învăţământ :  

Scenariul “verde “- presupune participarea zilnică, cu 

prezenta fizica, a tuturor prescolarilor si elevilor  respectând 

aplicarea normelor de protecție 
 

Scenariul “galben”- presupune participarea zilnică, cu 

prezenta fizica, a tuturor prescolarilor si elevilor din 

invatamantul primar, al elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a 

respectând aplicarea normelor de protecție si participarea 

zilnica, in sistem online, a elevilor din celelalte clase. 

 

Scenariul “roșu”- presupune participarea zilnică, cu 

prezenta fizica, a tuturor prescolarilor si elevilor din 

invatamantul primar si participarea zilnica, in sistem online, a 

elevilor din celelalte clase. 
 

Scenariile se aplica dupa cum urmeaza:  

- Incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate <1/1000 – scenariul verde 

- Incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate >1/1000 si <3/1000 – 

scenariul galben 

- Incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate >3/1000 – scenariul rosu 

- In cazul carantinarii localitatii, toate institutiile de invatamant se vor inchide 

 

 



Ce facem noi pentru a ne proteja? 

  

 
 

Pentru ca noi toti să fim în siguranță am luat 

următoarele măsuri: 

✓ Am aranjat băncile pentru a asigura distanța 

maxima posibila; 

✓ 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 situatie : profesori, 

asistenți medicali și personalul școlii; 

 



 

 

Ce puteti face pentru noi toți? 
 

 

 

✓ Evaluati zilnic starea de sanatate a copilului, 

inainte de a merge la scoala. Daca acesta: 
- are febra  

- tușește 

- strănuta 

- prezinta alte simptome de boală(varsaturi, diaree, 

dificultati in respiratie 

- a luat contact cu persoane diagnosticate cu COVID19 

Mentineti-l in siguranta acasa si anuntati medicul 

de familie sau serviciile de urgenta 

✓ Asigurati-va ca stie urmatoarele sfaturi: 
- 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! 

 

 

 

 



 

 

✓ Acordati atentie starii mentale a copilului si 

discutati despre orice modificari ale starii sale 

emotionale 

✓ Curatati zilnic acasa obiectele de uz frecvent ale 

copilului 

✓ Comunicati constant cu personalul scolii, 

telefonic sau online, in vederea identificarii 

semnelor de imbolnavire si a prevenirii 

imbolnavirilor in colectivitate 

✓ Nu uitati sa anuntati daca elevul prezinta 

simptome sau a fost diagnosticat cu SARS-CoV2 

 

 

 

 

 

 

Doar impreuna formam o echipa care 

are grija de sanatatea noastra si a 

copiilor nostri! 


