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LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAŞI
Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408
www.licmcostin.ro
email: secretariat@ltmcis.ro

PĂRINȚII/ REPREZENTANȚII LEGALI SUNT ÎNCURAJAȚI SĂ PARTICIPE LA EDUCAȚIA
PENTRU IGIENA ȘI SĂNĂTATEA ELEVILOR, ASTFEL ÎNCÂT REVENIREA ÎN ȘCOALĂ SĂ FIE ÎN
SIGURANȚĂ.
PĂRINȚII/ REPREZENTANȚII LEGALI SUNT ÎNCURAJAȚI SĂ MONITORIZEZE STAREA
DE SĂNĂTATE A COPIILOR ȘI SĂ ACȚIONEZE RESPONSABIL.
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Sfaturi utile 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 preșcolarului/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 și va fi anunțat
dirigintele / învățătorul;
Părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea
acesteia; copiii vor fi preluați din curte de învățător/ profesorul clasei;
Părinții se asigură că la intrarea în curtea școlii copilul are mască de protecție proprie și, în măsura
posibilităților, dezinfectant propriu (adecvat sensibilității sau particularităților copilului);
Părinții informează atât cabinetul medical cât și dirigintele / învățătorul cu privire la bolile copilului (de
exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli
imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv, etc.)
și vor prezenta un act medical emis de medicul curant sau DSP (recomandare cu privire la starea de
sănătate a copilului);
Părinții vor folosi pentru comunicarea cu departamentele unității (dirigintele/ învățătorul, secretariat,
contabilitate, management, bibliotecă) prin telefon sau prin mijloace electronice conform programului
stabilit și asnunțat pe site-ul instituției;
Părinții vor instrui copilul să se spele pe mâini atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă,
înainte și după servirea gustării, înainte si după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar.
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/reprezentanții 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 famile/medicul specialist.
În acest sens este necesară o actualizare a datelor de contact (părinți/ aparținători). Datele vor
fi furnizate profesorilor diriginți/ învățătorilor.
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.
Elevii care privesc cu teamă întoarcerea la școală, prezintă stări de anxietate sau probleme emoționale,
precum și părinții acestora, au posibilitatea să contacteze consilierul școlar prin intermediul dirigintelui/
învățătorului sau prin intermediul poștei electronice (mirela.pintilie@ltmcis.ro) și vor fi programați pentru
consiliere.

