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MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

 

 

   

ANUNȚ  

- pregătire Examene Naționale, iunie 2020 -  

Pentru revenirea în condiții de SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE în școală, Colegiul Național 

”Traian Lalescu” Reșița a luat măsurile care se impun în condițiile actuale, desfășurând activitățile 

de prevenire a infecțiilor, a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, cu respectarea prevederilor  ”Ordinului 

comun al M.E.C. și M.S.  nr. 4267/841/18.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ , instituţiile publice 

şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării”.  

 

În colaborare cu DSP Caraș- Severin, cu Primăria Reșița, Colegiul Național ”Traian Lalescu” 

Reșița asigură, pentru perioada de pregătire a Examenelor Naționale, 2020: 

 Spații în care s-a făcut dezinfecție generală de către Primăria Reșița; 

 Pregătirea sălilor de clasă: aranjarea adecvată a mobilierului pentru fiecare grupă de elevi, 

dezinfecția și igienizarea zilnică a spațiilor școlare cu materiale omologate MS, afișaj cu 

mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu 

SARS-CoV-2; 

 Termoscanare, triaj epidemiologic, măști de protecție pentru elevi, cadre didactice și  

personalul didactic auxiliar și nedidactic; 

 Asistență medicală pe toată perioada pregătirii elevilor;  

 Fluxuri semnalizate de intrare - ieșire a elevilor, sub supravegherea  profesorilor; 

 Program de lucru decalat, organizat pentru grupe mici de elevi, cu respectarea normelor 

(distanța de 2 m între bănci în sălile de clasă, într-o sală de clasă intră o singură grupă de 

elevi/ într-un singur schimb pe zi, etc.); 

 Orar de funcționare pentru fiecare grupă de elevi și pentru profesorii responsabili, cu 

precizarea sălilor în care se desfășoară activitățile; 

 Supravegherea elevilor de către profesor/i pe parcursul pauzelor;  

 Dispunerea de dispensere cu substanțe dezinfectante pentru mâini la intrarea în instituție și 

pe holuri; 

 Grupuri sanitare igienizate și dotate cu substanțe dezinfectante pentru mâini, săpun, 

prosoape de hârtie, covorașe cu dezinfectant, etc.; 

 Reducerea orarului cu publicul al secretariatului unității școlare, în vederea evitării aglomerării 

în perioada în care elevii sunt în școală; 

 Funcționarea grupelor de pregătire a examenelor naționale, cu respectarea normelor 

legislative în vigoare. 

Menționăm că aceste activități sunt monitorizate de către ISJ Caraș-Severin. 
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