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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS Cov 2
PENTRU ELEVI
1. Grupele de elevi care vor
or participa la cursuri de pregătire vor fi formate din 10 elevi. Elevii
vor sosi la școală în ordinea intrării în clase
clase, conform orarului afișat la avizierul școlii și postat
pe site-ul
ul colegiului www.cngt.ro, se vor așeza, în șir indian, la distanță
ță de 2 m unul de
celălalt, în curtea școlii.
2. La intrarea în curtea școlii, elevii sunt întâmpinați de un angajat al școlii (cadru didactic,
personal nedidactic) care le dezinfectează mâinile cu soluție
soluție pe bază de alcool, cu păstrarea
regulilor de distanțare fizică.
3.. Elevii vor respecta semnele de pe asfalt cu privire la circuitul în curtea școlii și distanța de 2
m între persoane.
4. La intrarea în școală, elevilor li se va măsura temperatura cu un termometru scanner
noncontact. Fiecare elev va primi o mască de protecție.
protec
Elevii vor purta masca de protecție
protec pe
toată durata activităților
ților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau
săpun.
5. Elevii din ultimele bănci vor intra primii în școală, conduși de către profesorul cu care își vor
desfășura
șura activitățile. Un supraveghetor va avea grijă ca distanța dintre elevi să fie respectată
pe parcursul deplasării de la intrarea în uni
unitate până la sala de clasă.
6. Profesorul intră primul în clasă, urmat de elevii din ultimele bănci și de colegii lor, în ordinea
inversă a așezării în bănci.
7. Elevii se așează
șează câte unul în bancă, începând cu ultima banca de la fereastra, continuând
cu
u ultima bancă de pe rândul din mijloc, apoi ultima bancă de pe rândul de la perete, până se
ocupă
upă cele zece bănci, fără ca elevii să treacă unul pe lângă celălalt.
8. La ieșirea
șirea în pauză, profesorul verifică holurile, să nu existe alte persoane sau elevi
elev în
pauză. Profesorul iese primul din clasă, elevii vor ie
ieși
și în ordinea inversă celei în care au intrat.
Primul iese ultimul intrat, iar ultimul iese cel care ss-a așezat
șezat în ultima bancă de la fereastră.
9. Elevii care doresc sa iasă în curtea școlii vor păstra regulile de distanțare
distan
fizică și vor fi
supravegheați
ți de un angajat al unității/profesorul cu care au efectuat activitățile de pregătire.
10. Pentru intrarea la următoarea oră, elevii reiau a
așezarea
șezarea în șir indian, în ordinea de la
punctul 7.), fiind preluați
ți de cadrul didactic cu care vor efectua ora de pregătire. Acesta îi
conduce pe elevi până în clasă.
11. Grupele de elevi vor păstra aceea
aceeași
și sală de clasă pe toată perioada desfășurării
activităților.
12. La încheierea programului, profesorul iese
ese primul din clasă pentru a verifica coridoarele.
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Elevii vor ieși
și din clasă în ordinea inversă celei în care au intrat, respectând regulile de
distanțare
țare fizică. Ei vor fi însoțiți de cadrul didactic până la ieșirea din școală.
13. La ieșirea din școală,
ă, se vor colecta măștile
măștile de protecție purtate în timpul activităților într
întrun container, într-un
un loc semnalizat. Elevii vor primi o mască nouă pentru deplasarea către
domiciliu.
14. Durata activităților
ților petrecute de elevi în clasă va fi de 3 ore pentru elevii
elevii de liceu și de 2
ore pentru elevii de gimnaziu, cu pauze de 10 minute.
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