Circuitul în cadrul unității de învățământ începând cu data de 10.05.2021
Protocol de izolare
1. Intrarea în incinta unității de învățământ
 Intrarea în unitatea de învățământ se face doar prin locurile stabilite și semnalizate
corespunzător.
• Elevii şi personalul didactic/ didactic auxiliar/nedidactic va purta mască atât în timpul

orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de
învăţământ.
• Dezinfecţia mâinilor și trecerea peste covorașul cu dezinfectant este obligatorie, după
care elevii vor merge direct în sălile de clasă!

Accesul se face:
 Pentru elevi:
 Ciclul primar, din strada Comerţului, nr. 11 C (intrarea principală) – „scara
profesorilor” – clase conform repartizării la etajul II (clasa a II-a, etaj I);
 Din strada Comerţului, nr. 11 C (curtea școlii) – „scara profesorilor” – clase
conform repartizării:
- schimbul I:- la etajul I: clasele: XII A, XII B, XIIC, XIA, XIC, VIII;
- etajul III : clasele: XIID, XIIE, XIB, XID, XIE, XE, IXE;
- schimbul II: - etajul I: clasele: XA, XC, IXA, IXB, IXF, VI.
- etajul III: clasele: XB, XD, IXC, IXD, V, VII.
 pentru personal didactic/ personalul didactic auxiliar/ personalul nedidactic din
strada Comerţului, nr. 11 C, (intrarea principală);
 pentru persoanele străine către serviciul secretariat, serviciul contabilitate, conducerea
unității, din strada Comerţului, nr. 11 C, intrarea principală.
La intrările în școală se vor evita aglomerările de elevi și se va păstra distanțarea fizică,
respectând marcajele.
După finalizarea cursurilor:
 elevii de la ciclul primar părăsesc unitatea folosind același traseu(retur);
 clasele din schimbul I de la etajul I și III, părăsesc unitatea folosind traseul
„scara elevilor” -ieșirea dinspre parc (parter);
 clasele din schimbul II de la etajul I și III, părăsesc unitatea pe traseul – „scara
elevilor” – curtea școlii – poarta de acces (curtea şcolii).

Evidența persoanelor care intră în incinta unității de învățământ se face în baza
reglementărilor interne, aprobate la nivelul unității școlare.
În acest sens se procedează astfel:
- pentru personal, persoane străine: - prin completarea registrului de intrare în care
sunt trecute numele, prenumele, funcția, data intrării, serviciul vizitat din cadrul unității,
temperatura la momentul intrării în școală;
Se vor respecta cu strictețe marcajele, de intrare, deplasare în interiorul unităţii de învăţământ
şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între persoane.
Verificare temperatură și simptomatologie
Cadrul medical care asigură asistența medicală/ persoana desemnată în cadrul unității de
învățământ măsoară temperatura persoanelor care intră în incinta unității de învățământ
(personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi elevi).
Pentru a se permite accesul, temperatura nu trebuie să depășească 37,3ᵒC.
Dacă cadrul didactic, didactic auxiliar / nedidactic sau vizitator prezintă simptome sau
există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, NU I SE PERMITE
ACCESUL ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT!
Se face recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea
diagnosticului şi conduitei de tratament;
La intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de
protecţie amplasate corespunzător:




covoraş dezinfectant,
substanţe dezinfectante pentru mâini.
măşti de protecţie, (pentru personal didactic, didactic auxiliar, nedidadictic, elevi)

2. Elevii vor parcurge curtea şcolii, holurile până la intrarea în clase conform repartizării pe un
traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică (1m).
3. Deplasarea în cadrul unității de învățământ se face utilizând doar intrările/ieşirile, sensurile
de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă şi alte încăperi stabilite și semnalizate
corespunzător cu respectarea distanțării fizice.
 Elevii care coboară la ora de educație fizică, curtea școlii (recreație), secretariat,
folosesc „scara elevilor”, revenirea la clase se face pe „scara profesorilor”.
4. Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic va purta mască de protecţie pe toată
durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau săpun.
5. La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin
observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor.
6. În cazul în care preşcolarii şi elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau
simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare;

7. În perimetrul clasei:
- Se va respecta repartizarea elevilor( oglinda clasei), locurile din clasă trebuie să fie fixe;
după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată
perioada cursurilor;
- Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
- Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate;
- Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe
perioada semestrului doar în situaţii justificate;
- Este interzis schimbul de obiecte personale;
8. În timpul pauzelor - Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi
întoarcerea de la/ la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);
- trebuie să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare şi în curtea
şcolii, cu scopul respectării distanţării fizice;
- elevii vor respecta cu strictețe regulile de igienă individuală; Elevii trebuie să se spele pe
mâini înainte şi după ce merg la toaletă;
- Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
- Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru
păstrarea distanţării fizice;
- Elevilor este interzis să interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge
reciproc mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt);
- Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei
obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).
9. Protocolul de izolare.
- se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip
respirator (tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături,
diaree, mialgii, stare generală modificată).
- cadrul didactic care identifică în timpul orei elevul cu simptomatologie specifică,
anunţă telefonic persoana nominalizată (conf. deciziei) pentru a fi preluat din clasă şi însoţit
la izolator.
- Izolarea imediată a elevului la izolator (cabinet fizică);
- Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali( de către diriginte/ serviciul
secretariat) şi, după caz, personalul cabinetului medical şcolar;
- Elevul va fi separat de restul grupei/clasei, va purta mască şi va fi supravegheat de către o
persoană desemnată, până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit.
Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe;
- 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;
- Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp
de minimum 20 de secunde;
- după plecarea elevului, încăperea va fi igienizată corespunzător;
- Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi
dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;

- Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de
familie, cu precizarea diagnosticului.
10. Colectarea măştilor purtate se va face doar în locuri speciale, semnalizate corespunzător,
amenajate în unitatea de învăţământ astfel:
- la intrarea/ieșirea la demisol, intrarea principală;
- la ieşirea spre parc;
- pe hol la fiecare nivel.

