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Aprobat conform HCA 3/10.09.2021 

 

GHID 

PRIVIND CONDIȚIILE GENERALE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII 

ÎN COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN LALESCU DIN REȘIȚA 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

PRECIZĂRI GENERALE 

1. În cadrul unității de învățământ sunt posibile mai multe scenarii pentru desfășurarea activităților (pe 

baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii): 
 

Sce 
nariul 1 

Toate clasele Participarea zilnică cu prezenţă fizică a 
tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi 
elevilor cu respectarea şi aplicarea 
tuturor normelor de protecţie 

Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a 
cazurilor din localitate mai mică sau 
egală cu 6/1.000 de locuitori 

 
 

Sce 
nariul 2 

a) - ciclul 
preșcolar și 
primar – față în 
față 
-ciclul 
gimnazial+ 
liceal+ postliceal 
– online 
 
b) online 

a) Participarea zilnică cu prezenţă fizică 
a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor 
cu respectarea şi aplicarea tuturor 
normelor de protecţie 
 
 
 
 
 
b) Participarea zilnică, în sistem on-line, 
a tuturor elevilor 

Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a 
cazurilor din localitate este mai mare de 
6/1.000 de locuitori până la instituirea 
stării de carantină la nivelul localităţii 

 

2. În prima zi a anului școlar, luni, 13.09.2021 activitățile sunt programate astfel:  

2 a) Festivitățile de deschidere a noului an școlar 

 Ciclul preșcolar și primar – începând cu ora 8:30 

 Ciclul gimnazial și liceal –  începând cu ora 9:00, cu desfășurarea orelor în aer liber și în 
sălile de clasă 

 Școala postliceală sanitară – începând cu ora 16:00 

 2 b) Stabilirea circuitelor funcționale 

 - Vor exista în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare, etc. ) circuite de deplasare 

în interiorul unității școlare, prin demarcare cu benzi vizibile, care să asigure „trasee 

prestabilite” de intrare/ deplasare în interiorul școlii și de părăsire a școlii, facilitând 

păstrarea unei distanțe între elevi de cel puțin 1,5 m pe tot parcursul prezenței în școală. 

3.  În a doua zi a anului școlar, marţi 14.09.2021, se vor realiza  ore de dirigenție, în care se 
derulează activități specifice începutului de an școlar: instruirea privind măsurile de protecție, 
activități organizatorice, preluarea manualelor, prezentarea circuitelor din școală și acomodarea la 
acestea, completarea documentelor specifice începutului de an școlar etc.  

 
4. Activitatea în laboratoare se desfășoară în următoarele condiții: pupitre organizate prin separatoare 

sau cu distanțare fizică, mănuși de unică folosință pentru tastatură, dezinfectare după fiecare oră. 

5. Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în 

sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul 

pauzelor în interior. 

6. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum şi în 

timpul tuturor orelor de educaţie fizică. 
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7. Elevii de altă confesiune decât ortodoxă, care studiau religia în cadrul cultului respectiv / elevii care 

nu studiază religia vor rămâne prezenți în clasa la ora de religie, cu excepția cazurilor în care ora 

respectivă este prima sau ultima din program, caz în care pot pleca acasă.  

8. Elevii care nu vor putea participa la activitatea didactică față în față / fizică vor prezenta o adeverință 

de la medicul de familie (se transmite dirigintelui pe e-mail). În cazul constatării unor probleme de 

sănătate apărute în timpul programului, elevii vor anunța dirigintele și se vor prezenta la cabinetul 

medical unde vor urma indicațiile medicului școlar. 

9. Este permisă desfăşurarea orelor de educaţie fizică în săli de sport/spaţii interioare, fără 

obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile în care rata de incidenţă cumulată în ultimele 

14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1.000 de locuitori. La o rată de incidenţă mai 

mare de 2/1.000 de locuitori, orele de educaţie fizică se pot desfăşura doar în spaţii deschise, fără 

obligativitatea purtării măştii de protecţie. Prin excepţie, preşcolarii nu au obligaţia purtării măştii de 

protecţie în timpul orelor de educaţie fizică, indiferent de rata de infectare. 

10. a)  Suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe se 

dispune, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 14 

zile la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învăţământ 

antepreşcolar/preşcolar sau clasă de învăţământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal. 

       b)   În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar 

cursurile cu prezenţă fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul 

SARS-CoV-2. 

c) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezenţă fizică după o dezinfectare prealabilă a 

sălii de clasă. 

d)  Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezenţă fizică începând cu a 8-a zi de 

la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează şi rezultatul este negativ. 

9. Elevii nou veniți în unitatea de învățământ primesc user și parola pentru conectarea la platforma G 

SUITE FOR EDUCATION, pe domeniul cntlr.ro. Părinţii elevilor din clasa a IX- a şi ai elevilor 

transferaţi vor primi user-ul şi parola până luni 15.09.2021. Pentru ceilalți elevi rămân valabile 

conturile din anul școlar trecut. 

 

ORGANIZAREA SPAŢIULUI 

1. Sala de clasă este amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce a 

implicat următoarele: 

• Eliminarea/redistribuirea mobilierului care nu este necesar; 

• Dispunerea mobilierului, astfel încât  să se asigure distanţarea de minimum 1 metru. În situaţia în 

care acest lucru nu se poate realiza, se asigură distanţarea maximă posibilă. 

• Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul total de elevi  

• Băncile sunt poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față și să nu blocheze accesul. 

2. Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada 

semestrului doar în situații justificate.  

3. Deplasarea elevilor în interiorul colegiului este limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de 

elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de 

clasă"; 

4. Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba 

locurile între ei pe toată perioada cursurilor;  

5. Este interzis schimbul de obiecte personale. 

6. Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 

minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei; 
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7. Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de 

personal, pentru menţinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri 

vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi. 

8. Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de 

folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). În cazul ciclului gimnazial 

și liceal servirea mesei se va realiza, de regulă, în timpul pauzelor care se desfășoară în curtea 

școlii. 

9. Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor 

uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior. 

 

ORGANIZAREA ACCESULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

1. Accesul si fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către 
persoane desemnate din unitatea de învățământ. 

 

2. Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind marcaje aplicate pe sol. Căile de acces (vor fi 

menținute larg deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact). 

 

3. Intrarea în grădinițele din Mociur și Doman se realizează în intervalul orar 8:00 – 8:30. 

 

4. Intrarea în școlile primare din Mociur și Dealu Mare se realizează în intervalul orar 7:30 – 8:00.  

 

5. Programul  pentru  ciclul  primar Step-by-Step din Colegiul Național „Traian Lalescu” din Reșița, 

locația B-dul Al.I. Cuza 7 este următorul:  
 

SOSIRE 

  
INTRARE 
CURTE 

INTRARE 
PROFESORI 

INTRARE  
LATERALĂ 

INTRARE 
CURTE 

INTRARE 
PROFESORI 

INTRARE  
LATERALĂ 

I C (etaj I) 
IIIC (etaj II) 

 

IIIB (etaj II) 
PC (parter) 

IIC (etaj I) IIB (etaj II) 

IVC (parter) IB (etaj I) IVB (etaj II) PB (etaj I) 

 

 

PLECARE 

  

INTRARE 
CURTE 

INTRARE 
PROFESORI 

INTRARE  
LATERALĂ 

INTRARE 
CURTE 

INTRARE 
PROFESORI 

INTRARE  
LATERALĂ 

I C (etaj I) IIIC (etaj II) 
 

IIIB (etaj II) 
PC (parter) 

IIC (etaj I) IIB (etaj II) 

IVC (parter) IB (etaj I) IVB (etaj II) PB (etaj I) 

 

6. Programul  pentru  ciclul  primar tradițional din Colegiul Național „Traian Lalescu” din Reșița, locația 

B-dul Al.I. Cuza 7 este următorul:  
 

 

7. Intrarea în Colegiul Național „Traian Lalescu” din Reșița se va realiza eșalonat, după cum urmează: 

 Clasele care au sălile la parter și etajul I în clădirea veche prin intrarea elevilor nr. 1 (intrarea 

E1) între orele 7:30 - 8:00 

SOSIRE PLECARE 
INTRARE 
CURTE 

INTRARE 
PROFESORI 

INTRARE 
LATERALĂ 

 

INTRARE 
CURTE 

INTRARE 
PROFESORI 

INTRARE 
LATERALĂ 

 IA  
(etaj II) 

IVA  
(parter) IIIA  

(etaj II) 

IA 
(etaj II) 

IVA  
(parter) IIIA  

(etaj II) 
IIA  

(parter) 
PA  

(etaj I) 
IIA  

(parter) 
PA  

(etaj I) 
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 Clasele care au sălile la etajul II (clădirea veche + clădirea nouă) prin intrarea elevilor nr. 2 

(intrarea E2) între orele 7:30 - 8:00 

 Clasele care au sălile în clădirea nouă (etajul I și etajul III) prin curte, intrarea elevilor nr. 3 

(intrarea E3) între orele 7:30 – 8:00 

 Elevii întârziați prin intrarea angajaților (intrarea A)  

Intervalele orare de acces pentru fiecare colectiv de elevi sunt următoarele: 

 

INTERVAL 
ORAR 

 

INTRARE ELEVI 1 
( E1 ) 

(săli parter + etajul I, 
clădirea veche) 

 

 

INTRARE ELEVI 2 
( E2 – sala de sport) 

(săli etajul II, clădirea veche + clădirea 
nouă) 

 

 

INTRARE ELEVI 3 
( E3 - curte) 

(săli etajul I + III clădirea nouă) 
 

INTRARE 
ANGAJAȚI 

( A ) 

7:30 – 7:50 
VIII B, VIII A 
VII B, VII C 

IX A, IX C, IX D,  
XII B, XI C, XI B, XII D 

V A, VII A, XI A  

Elevi 
întârziați 

7:40 – 8:00 
V B, V C, VI A,  

VI B, VI C 
IX B, X C, X B, XII C,  

X A 
X D, XI D, XII A 

 

8. La intrarea în colegiu si în fiecare sală de clasă există dispenser cu dezinfectant. După dezinfecţia 

mâinilor si triaj, elevii vor merge direct în sălile de clasă; 

 

9. Organizarea circuitelor în interiorul școlii (coridoare etc.) prin demarcare cu benzi vizibile care să 

asigure „trasee prestabilite" de intrare / ieşire (prin săgeţi), facilitând păstrarea unei distanțe fizice 

între elevi. 

 

10. Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor 

excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

 
MONITORIZAREA PREZENŢEI 

 
La nivelul colegiului se vor monitoriza absențele elevilor şi ale personalului. DSP CS va fi anunțată în 

cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli 
respiratorii. 
 
ORGANIZAREA PAUZELOR 
 

1. Durata activităților este: 

 20-30 minute la grădiniță cu pauză de 15 minute 

 45 minute la ciclul primar cu pauză de 15 minute 

 50 minute la gimnaziu, liceu și școala postliceală cu pauze de 10 minute, respectiv 20 de minute pauza 

mare 

 Pauza de prânz de la Step by Step se desfășoară în două ture și cuprinde următoarele activități: masa 

de prânz, pe care elevii o iau în sălile de clasă, recreere în aer liber conform unei programării, cu 

respectarea sectorului alocat. 

 

2. Programul pauzelor pentru clasele de gimnaziu și liceu este următorul: 

 Pauza 1: 8:50 – 9:00  

 Pauza 2: 9:50 – 10:00  

 Pauza 3: 10:50 – 11:10  

 Pauza 4: 12:00 – 12:10  

 Pauza 5: 13:00 – 13:10  

 Pauza 6: 14:00 – 14:10  

 

3. Serviciul pe școală al profesorilor se efectuează conform planificării. 
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Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informații pentru elevi şi 

părinți 

- La începutul anului școlar întreg personalul didactic, nedidactic și auxiliar din unitate, va fi 

instruit, pe baza unui proces-verbal, asumat prin semnătură, cu privire la normele igienico-

sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 pe care trebuie să le respecte pe întreaga 

perioadă a desfășurării procesului instructiv-educativ; 

- În prima zi de şcoală şi cel puțin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către  cadrele 
didactice în vederea respectării măsurilor de protecție şi prevenție a infecției cu SARS-CoV-2. 

 

MĂSURI DE PROTECŢIE LA NIVEL INDIVIDUAL (MESAJE) 

1. Spălaţi-vă des pe mâini! 
• imediat după intrarea în scoală si înainte de a intra în sala de clasă; 
• înainte de pauza/pauzele de masă; 
• înainte si după utilizarea toaletei; 
• după tuse sau strănut; 
• ori de câte ori este necesar 

 

a. Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel! 
 

b. Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l! 
 

c. Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna! 
 

d. Nu vă strângeţi în braţe! 
 

e. Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile! 
 

f. Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul scolii! 
 

g. Purtați masca corect! Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de 

învățământ, pentru elevi și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării 

prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci când se află în interior si exterior); 
 

h. Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.MĂSURI IGIENICO-SANITARE 

ASIGURATE DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

S-a realizat Planul de curăţenie si dezinfecţie a sălilor de clasă, cancelariei, spaţiilor comune (holuri, 
săli de sport etc.), precum şi de aerisire a sălilor de clasă cu următoarele prevederi: 

 

a) operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (colectarea deşeurilor, măturarea pardoselii, 
spălarea pardoselii, dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea suprafeţelor de scris ale 
băncilor, cât şi a spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor şcolare, dezinfectarea 
dulapurilor personale ale elevilor, ştergerea şi dezinfecţia pervazurilor, dezinfectarea clanţelor, 
mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.); 
 

b) materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (produse de curăţenie, produse biocide 
avizate pentru suprafeţe etc.); CNTLR a achiziţionat în cantităţi suficiente aceste produse 
avizate. 

 

c) tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune; 
 

d) frecvenţa curăţeniei şi dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de aerisire a spaţiului. 
 

e) grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor personalului să-şi spele (cu apă caldă şi săpun 
lichid) şi să îşi dezinfecteze mâinile; Ele sunt dotate cu prosoape de hârtie de unică folosinţă şi 
au afişate materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 
 

TRIAJUL ZILNIC: 
 

1. Este important ca: 
 părinții / reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă de ce copiii cu 

simptome nu ar trebui aduși la școală; 
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 întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor şi a personalului pentru a diminua 
riscurile de infectare. 

 Triajul zilnic se efectuează acasă, prin măsurarea temperaturii corporale si aprecierea stării de 
sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea prescolarului / elevului la 
cursuri. 

 

2. Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 
 

 cei cu temperatură mai mare de 37,3°C si/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-
CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli 
infectocontagioase; 
 

 cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 
 

 cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în 
perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.  

 

3. Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: 
 

 când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 
 

 dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie a tractului respirator, dar nu a 
fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2 prin teste specifice; 

 

 cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu 
secreţie nazală clară, ochi curgători/prurit), în baza unei adeverințe medicale eliberate in 
acest sens; 

 

4. La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observaţie 
atentă si întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor; 
 

5. În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică 
infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. Izolatorul funcţionează în fiecare clădire a 
CNTLR 

 

6. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate si au absentat de la scoală 
se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul si pe care 
elevul/părintele o va trimite dirigintelui/învățătorului/educatorului pe mail cu o zi inainte, iar acesta o 
va preda medicului de la cabinetul școlar. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical 
scolar. 

 
COMUNICAREA CU PĂRINŢII: 
 
1. Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ si nu vor însoţi copiii în 

clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii. 
Excepție face prima zi de școală, când părinții/aparținătorii pot participa la festivitatea de 
deschidere a anului școlar. 
 

2. Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării 
din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în 
colectivitate. 
 

3. Diriginții vor organiza lunar ședințe cu părinții pe Meet, în scopul păstrării legăturii cu familia 
elevului/elevei și pentru informarea privind situația școlară dar și față în față dacă situația 
epidemiologică permite acest lucru. 

 

4. Întâlnirile cu părinții față în față se vor realiza pe baza unei programări stabilite de comun acord cu 
cadrele didactice / diriginți, cu aprobarea conducerii unității de învățământ.  

 

5. Întâlnirile cu direcțiunea școlii se realizează cu respectarea programului de audiențe, în baza unei 
programări efectuate prin serviciul secretariat (tel. 0255-215847) 

 

6. Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ (dirigintele/învățătorul/educatorul) cu privire 
la absenţa elevului în următoarele situaţii: 
 Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;^ 

 Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

 Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină. 
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SFATURI UTILE PENTRU PĂRINŢI: 
 

1. Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală; 
2. În cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului şcolar, părintele se va 
prezenta imediat la unitatea şcolară pentru preluarea preşcolarului/elevului şi va contacta telefonic 
medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz; 
3. Discutaţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva 
infecţiei cu virusul SARS-CoV-2; 
4. Explicaţi copilului că, deşi şcoala se redeschide, trebuie să respecte strict măsurile de 
prevenire pentru evitarea răspândirii infecţiei; 
5. Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui 
emoţionale; 
6. Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum 
să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; 
învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, 
înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar; 
7. Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi 
necesitatea purtării acesteia; 
8. Sfătuiţi-vă copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi şi să nu schimbe cu alţi 
elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). Nu oferiţi 
alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii; 
9. Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 
computer, mouse etc.); 
10. În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), 
diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu 
duceţi copilul la şcoală; 
11. Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi 
copiii în unitatea de învăţământ, cu excepţia ceremoniilor de deschidere a anului şcolar sau a 
cazurilor speciale pentru care există aprobarea conducerii şcolii; 
12. Comunicaţi constant cu personalul şcolii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea 
identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în 
colectivitate. 
 


