Luni, 14.09.2020, ora 08:00 – întâlnirea claselor V - XI cu diriginții în sălile repartizate.
ora 09.00 - clasele CP - IV vor fi așteptate de către doamnele învățătoare în curtea școlii, cu excepția
clasei pregătitoare, părinții sunt rugați să lase elevii la intrarea în curtea școlii.
Nu se organizează festivitatea de deschidere. Diriginții vor organiza clasele astfel încât să fie respectată
distanța de 1 m între elevi.

Reguli pentru protecție:
1. Accesul în școală se face doar pe poarta din spate pentru elevii navetiști și pe poarta din față
pentru restul elevilor și profesorilor.
2. La intrarea în incintă se va efectua termoscanarea persoanelor și dezinfecția mâinilor.
3. Masca este obligatorie atât în interiorul cât și în curtea liceului. Ea trebuie purtată corect,
acoperind atât nasul cât și gura.
4. Accesul în sălile de clasă și părăsirea acestora se face pe trasee marcate cu săgeți, păstrând
distanța de 1,5 m între persoane.
5. Fiecare elev are locul său bine stabilit în sălile de clasă. Elevii nu au voie să schimbe locurile între
ei pe toată durata cursurilor.
6. Deplasările în sălile de clasă trebuie limitate pe cât posibil. Este interzis schimbul de obiecte
personale între elevi și consumul în comun de alimente/băuturi. Nu sunt permise îmbrățisările
sau orice alt contact fizic între elevi.
7. Chioșcul din incinta liceului este închis. Elevii nu au voie să părăsească incinta liceului în timpul
pauzelor pentru procurarea de mâncare,băuturi, rechizite etc.

Sfaturi utile pentru părinții:
– Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva
infecției cu noul coronavirus;
– Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte,
deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;
– Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui
emoționale;
– Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum
respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;
– Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă,
înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;
– Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și
necesitatea purtării acesteia;
– Sfătuiți-vă copilul să nu consume n
î comun mâncarea saubăuturile și să nu schimbe cu alți
elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris,
jucării etc. De exemplu, nu oferiți nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau
cu alte ocazii);
– Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă,
computer, mouse etc.);
– Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
– În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree,
vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul
la școală;
– În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă
și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz.
Este nevoie ca părinții să conștientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu și
netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă.
Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în
clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii.
Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea
identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în
colectivitate.
Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în
următoarele situații:
• 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 și se află în carantină.

