În atenția cadrelor didactice, a părinților și a elevilor
Scenariul propus pentru perioada de început a semestrului al II-lea al anului școlar
2020–2021 la Liceul Teoretic ″Miron Costin″ Iași este GALBEN, ceea ce presupune:


Prezența fizică a elevilor de ciclul primar, de clasa a VIII-a și a XII-a,



Activitatea didactică online pentru clasele V-VII și IX-XI.

Având în vedere precizările Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr.
3235/93 din 05.02.2021, vă supunem atenției următoarele aspecte legate de măsurile obligatorii
privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în
cadrul școlii:
Măsuri adoptate privind pregătirea școlii pentru începerea cursurilor:


Sălile de clasă au fost organizate, cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea

conform normelor în vigoare, de minim 1m, iar acolo unde nu a fost posibil, s-a asigurat distanțarea
maxim posibilă;


S-au stabilit circuite funcţionale, prin demarcarea cu benzi vizibile, ce asigură „trasee

prestabilite” de intrare, de deplasare în interiorul școlii şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea
unei distanţe corespunzătoare între persoane;


Accesul în curtea școlii va fi permis DOAR pentru elevi și pentru personalul școlii;



La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă există flacoane cu

soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă;


Ușile vor fi menținute deschise, pe cat posibil, la începutul și la sfârșitul programului școlar

pentru a evita punctele de contact;


Grupurile sanitare au fost organizate și dotate adecvat;



Asigurarea măștilor pentru elevi și pentru personalul nedidactic al școlii, a materialelor de

curăţenie, igienă şi dezinfecţie;



Elaborarea și implementarea Planului de curățenie, igienizare și dezinfecție a spațiilor

școlii;


Instruirea personalului școlii pentru aplicarea planului de măsuri de protecție sanitară.
Recomandări pentru cadrele didactice/diriginți:



Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al elevilor pe tot parcursul activităților

școlare;


Diriginții vor semna procese-verbale de predare-primire a centrelor educaționale către

fiecare colectiv de elevi, în vederea păstrării acestora în stare de funcționare și a asumării
responsabilității în cazul deteriorării echipamentelor;


Diriginții vor anunța elevii care optează pentru participarea la cursuri on-line că vor avea

acces la activitățile din clasă prin intermediul platformei

Google Classroom, dar activitatea

didactică va fi orientată preponderent către elevii prezenți în clasă;


Diriginții/ Cadrele didactice vor recomanda elevilor prezenți în școală limitarea deplasărilor

(în pauze, în zona sălii de clasă și pe holul aferent);


Diriginții/ Cadrele didactice vor indica elevilor că NU se recomandă schimbul cu alți colegi

al unor obiecte personale (telefoane, tablete, instrumente de scris, cărți, caiete, markere pentru
tablă, mâncare, sticle cu băuturi răcoritoare, etc.) Sunt interzise vizitele elevilor în alte săli de
clasă pentru crearea de grupuri de elevi din clase diferite;


Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către personalul didactic și nedidactic

al școlii, pentru păstrarea distanțării fizice;


Masca de protecție este obligatorie pentru toți elevii și pentru personalul didactic/ nedidactic,

în timpul orelor, al deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației;


În cazul deteriorării măștii în timpul programului, se va folosi o mască de rezervă, asigurată

de școală;


Se vor face instruiri periodice ale elevilor. În prima zi de şcoală şi cel puţin o dată pe

săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de
protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS- CoV-2.

Responsabilități privind desfășurarea orelor de laborator și a celor de educație fizică:


Se recomandă evitarea experimentelor practice, dacă acestea necesită mişcare şi/sau

interacţiune între elevi;


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

în funcție de condițiile meteorologice;


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

asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile și 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

igienă a mâinilor prin utilizarea dezinfectanților pe bază de alcool;


Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi.
Recomandări pentru părinți/reprezentanți legali:



Părinții evaluează zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală (triajul

zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea
stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea elevului la cursuri);


În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație),

diaree, vărsături, părintele va contacta telefonic medicul de familie, copilul nu se va prezenta la
școală, va fi anunțat dirigintele/ învățătorul și la revenirea în colectivitate va prezenta un act
medical emis de medicul curant sau DSP (recomandare cu privire la starea de sănătate a copilului);


Părinții vor sfătui copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe

cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente
de scris, jucării, sticle de apă/ să nu ofere nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la
ziua de naștere sau cu alte ocazii).


În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator

(de exemplu, tuse, dificultăți în respirație, etc.) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături,
diaree, mialgii, stare generală modificată, etc.) se va proceda la extragerea elevului din colectiv și
izolarea acestuia într-un spațiu special desemnat; vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanț ii
legali și personalul cabinetului medical școlar. Deciziile asupra urmăririi stării de sănătate a
elevului vor fi luate de către părinți/reprezentanți legali împreună cu medicul de familie/medicul

specialist. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui
legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării
elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în
cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul
personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității

de

învățământ vor fi raportate către DSP în maxim 24 ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își
exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, acesta va lua legatura
cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori. Se recomandă prezentarea încă din
prima zi de școală, 08.02.2021, a formularului de consimțământ semnat de părinți/ reprezentanți
legali.


Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:

o

cadrelor

didactice

și altor

angajați ai unității

școlare, simptomatici,

a căror

simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs
o

colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă), cât și cadre didactice/personal

auxiliar

din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea

primului caz.


Părinții vor folosi pentru comunicarea

cu departamentele unității (diriginte/ învățător,

secretariat, contabilitate, management, bibliotecă, informatician) telefonul sau poșta electronică
în conformitate cu programul stabilit și anunțat pe site-ul instituției încă de la începutul anului
școlar.

Conducerea Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași și întreg personalul vor urmări atât
respectarea strictă a măsurilor igienico-sanitare cât și desfășurarea activităților instructiv-educative
la cele mai înalte standarde.
Cu speranța că revenirea la activitățile în spațiul școlii va fi de bun augur pentru toți
factorii implicați. vă dorim sănătate și succes în noul semestru.
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