
 

Măsuri  de organizare a activităţii în cadrul  Școlii Gimnaziale Sfântu 

Ilie Toplița în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, pentru reluarea cursurilor din 

data de 08.02.2021 

Reluarea cursurilor din data de 08.02.2021 are la bază criteriul epidemiologic privind rata 

incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 

zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:  

Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor 

în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare 

tuturor normelor de protecţie 

Incidenţa cumulată în 

ultimele 14 zile a cazurilor 

din localitate mai mică sau 

egală cu 1/1000 de locuitori 

Scenariul 2 

a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în 

unităţile de învăţământ a tuturor preşcolarilor şi 

elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele 

a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, şi a celor din anii 

terminali din învăţământul profesional şi postliceal, 

cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie 

b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor 

din celelalte clase/ani de studiu 

Incidenţa cumulată în 

ultimele 14 zile a cazurilor 

din localitate este mai mare 

de 1/1000 dar mai mică sau 

egală cu 3/1000 de 

locuitori. 

Scenariul 3 a) Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi 

elevilor din învăţământul primar 

b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor 

din celelalte clase/ani de studiu 

Incidenţa cumulată în 

ultimele 14 zile a cazurilor 

din localitate este mai mare 

de 3/1.000 locuitori 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar 

judeţean aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ. 

Inspectoratul Școlar Județean Harghita şi DSP avizează propunerea consiliului de 

administraţie a unităţii de învăţământ preuniversitar/ conexe şi înaintează spre aprobare CJSU 

scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ. 



 Propunerea este fundamentată pe informarea DSP cu privire la situaţia epidemiologică la 

nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare 

unitate de învăţământ. 

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă emite hotărârea privind scenariul de 

funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanţele 

şcolare. 

 

Măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar / unităţile 

conexe în perioada pandemiei COVID-19 

I. Măsuri privind pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de reluarea 

cursurilor: 

 

1) Organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure 

distanţarea de 1 m. In situația in care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea 

maxim posibilă; 

2) Stabilirea circuitelor funcţionale; 

3) Organizarea spaţiilor de recreere; 

4) Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie; 

5) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru 

elevi şi personal; 

6) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecţie sanitară. 

 

II. Măsuri de organizare a spaţiilor, a accesului în unităţile de învăţământ 

preuniversitar/unităţile conexe şi a programului şcolar, în contextul epidemiologic al 

infecţiei cu SARS-CoV-2 

 

1. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice 

a) Organizarea circuitelor în interiorul şcolii prin demarcare cu benzi vizibile care să 

asigure "trasee prestabilite” de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de 

părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzătoare între persoane. 

La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum si la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate 

dispensere  cu soluţie dezinfectantă pentru mâini. 

Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. 

b) Organizarea sălilor de clasă 

• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de 1 metru 

între elevi. Dacă configuraţia sălii de clasă nu permite distanţarea fizică de 1 metru, atunci 

spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa maxim posibilă între elevi. 

• Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli unei 

clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de 

elevi = 1 sală"; 

• Este interzis schimbul de obiecte personale; 



• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor 

timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, 

ţinând cont de temperatura exterioară; 

• Se recomanda evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune 

strânsă între elevi;  

• Elevii şi personalul didactic/ didactic auxiliar /nedidactic vor purta mască în permanenta, 

atât în exterior cât și în interior pe toată durata cursurilor și a pauzelor.  

c) Organizarea grupurilor sanitare 

• Este obligatorie disponibilitatea permanenta a substanţelor dezinfectante si a prosoapelor 

din hârtie, de unică folosinţă; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din 

material textil; 

• Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse 

în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unităţii); 

d) Organizarea curții şcolii 

Curtea școlii este delimitată în spații pentru recreere aferente fiecărei clase, iar elevii vor 

respecta spațiul desemnat clasei respective. 

La ieșire în pauză fiecare clasă va fi îndrumată de către cadru didactic spre spațiul 

delimitat, iar elevii vor păstra distanțarea fizică de minim un metru. 

Masca se va putea da jos doar în cazul consumului de alimente și băuturi, dar menținând 

distanțarea față de ceilalți elevi. 

 2. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ 

• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de 

către persoane desemnate la nivelul unității de învăţământ; 

• Este recomandată intrarea prin căile de acces cunoscute pentru a reduce fluxul de elevi. 

Respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială; 

• Căile de acces vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita 

punctele de contact. 

• După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă; 

• Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ 

(părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară 

aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

3. Organizarea procesului de învăţământ şi a activităţilor sportive 

• Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eşalonat astfel încât sa existe un 

minim posibil de suprapunere; 

• Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât să 

se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata 

pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanţării 

fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea 

distanţei dintre elevi. 

• Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu 

respectarea distanţei maxim posibile dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare;  

•  Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte 

de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). 



• Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer 

liber, daca condiţiile meteo permit; 

• Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive 

care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile si a unei 

aerisiri permanente. 

• Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul 

activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate; 

• La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele 

de igiena a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanți pe bază de alcool; 

• Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi; 

 

III. Măsuri de protecţie la nivel individual 

1. Spălarea/dezinfectarea mâinilor 

Atât elevii cat şi personalul au obligația de a se spăla /de a-si dezinfecta mâinile: 

a. imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă; 

b. înainte de pauzele de masă; 

c. înainte şi după utilizarea toaletei; 

d. după tuse sau strănut; 

e. ori de câte ori este necesar.  

 

2. Purtarea măştii de protecţie 

a. Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ 

şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării in incinta unității de 

învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior; 

b. Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, 

gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării in incinta unității de 

învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior; 

c. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor; 

d. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 

 

Informații utile pentru părinți 
 

Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel 

încât revenirea în şcoală să se facă în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de 

sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil. 

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 școlar, 

prezentați-vă imediat la unitatea școlară şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile 

de urgenţă, după caz; 

3. Discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur 

împotriva infecţiei cu noul coronavirus; 

4. Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel 

ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea 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 respectăm 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 în comun alimente sau băuturi 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 aniversari 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), 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 clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există 

aprobarea conducerii şcoli;. 

12. Comunicați constant cu personalul scolii, telefonic sau prin mijloace electronice, 

în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a 

îmbolnăvirilor în colectivitate; 

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ 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. 

 

 Protocol pentru transport 
a. Pentru transportul școlar dedicat, conducerea școlii si reprezentanții autorităților 

administrației publice locale vor partaja responsabilitatea susținerii si monitorizării modului in 

care se desfășoară transportul cu microbuze si autobuze școlare, în condiții de siguranță 

epidemiologică (aerisire, igienizare si dezinfectare după fiecare cursă). 

b. Pentru transportul public la şi de la unitatea de învăţământ, elevii vor respecta 

măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în 

special asigurarea distanţei fizice maxim posibile și purtarea măştii. 

c.  Transportul elevilor cu microbuzul școlar se va efectua în baza planificărilor și 

traseelor din octombrie 2020. Traseul microbuzului școlar se poate consulta pe site-ul 

scoalasfilie.ro  

 

Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19 
Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie 



specifica COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, vărsături, mialgii, stare generală 

modificată ) şi constă în: 

a. Anunţarea imediata a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului 

cabinetului medical şcolar; 

b. Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul 

grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ 

însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe;  

c. Dacă pe perioada izolării, elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul 

sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi 

folosit de oricine altcineva; 

d. Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la 

medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care 

simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 

e. Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe 

mâini timp de minimum 20 de secunde; 

f. Igienizarea încăperii se face cu dezinfectanți avizați, după ce elevul a plecat, 

pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane; 

g. Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul 

curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului. 

Alte dispoziţii: 

a) Cadrele didactice vor efectua triajul observaţional al preşcolarilor/elevilor pe tot 

parcursul activităţilor şcolare. 

b)  În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta 

simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare.  

c) Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la 

şcoală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul, 

adeverința pe care elevul o va preda cadrului didactic la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi 

centralizate la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet 

medical. 

 

 

 

 


