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PROTOCOL  pentru  ELEVII COLEGIULUI UCECOM “SPIRU HARET” 

 

Măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii elevilor conform Ordinului 

5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Organizarea cursurilor se va face conform scenariului 2: 

- fiecare clasă va fi împărţită în 2 grupe (în ordinea alfabetică). Fac excepţie de la 

această regulă clasele X C, X E, X K, XI E, XI F, XI G, XI H, I BFKT, I S, II MEA 

şi III BFKT deoarece au un număr de elevi care permite prezenţa tuturor la şcoală 

respectând regulile de distanţare fizică;     

- pentru fiecare grupă, cursurile teoretice vor avea loc alternativ- 2 săptămâni 

fizic, la şcoală, apoi, 2 săptămâni on-line; 

- pregătirea practică va avea loc pe grupe, în fiecare săptămână, atât fizic (la 

şcoală sau la agentul economic), cât şi on-line. În ziua de pregătire practică, fiecare 

grupă va desfăşura la şcoală jumătate din numărul de ore. Se vor face demonstraţii 

şi exerciţii practice pentru dobândirea noilor deprinderi. A doua jumătate a 

numărului de ore de pregătire practică, se va desfăşura acasă, unde elevii vor exersa 

deprinderile nou formate pe baza temelor de studiu date de profesori.  

- pentru clasele cu un număr mai mic de elevi- X C, X E, X K, XI E, XI F, XI G, 

XI H, I BFKT, I S, II MEA şi III BFKT- cursurile teoretice şi pregătirea 

practică vor avea loc la şcoală în fiecare săptămână. 

 

Ora este de 50 minute din care: 

- 5 minute pauză- în care profesorii se vor deplasa de la o clasă la alta. În acest timp 

elevii vor rămâne în sala de clasă. Respectaţi această regulă! 

- 45 de minute- activitate în clasă, din care: 

• 40 de minute- activitate didactică cu elevii şi 

• 5 minute pauza elevilor- în care profesorii vor fi prezenţi în clasă pentru a-i 

supraveghea. Pauza va fi acordată în primele 5 minute de la intrarea 
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profesorului în clasă, elevilor din următoarele săli: A 01, A 02, A 101, A 

102, A 103, A 202, A 203, A 309. Pauza va fi acordată în ultimele 5 minute, 

elevilor din următoarele săli: A 03, A 04, A 104, A 105, A 204, A 205, A 

206, sală Fundaţie. 

 

Accesul elevilor în unitatea de învăţământ se face pe "traseele prestabilite" de 

intrare, păstrând distanţa fizică între elevi de 1 metru.  

Vor fi respectate indicatoarele amplasate (panouri, săgeţi, marcaje etc.), dar şi 

indicaţiile persoanelor desemnate de conducerea unităţii de învăţământ.  

Intrarea elevilor în şcoală se va face pe uşa 2 de intrare a elevilor în şcoală. 

Pentru ieşirea din şcoală se va folosi uşa 1 de ieşire a elevilor din şcoală. 

Căile de acces (de tip poartă, uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor 

pentru a limita punctele de contact. 

La intrarea în unitatea de învăţământ, se va realiza triajul epidemiologic al elevilor 

conform prevederilor legale în vigoare, de către personalul medical echipat conform 

normelor standard: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecţie/vizieră, mască de 

protecţie, mănuşi de unică folosinţă. 

Dacă temperatura măsurată elevului este mai mare de 37,3°C sau acesta va 

prezenta simptome specifice COVID, nu va fi permisă intrarea acestuia în şcoală. Elevul 

va fi găzduit în camera de izolare temporară până la venirea părinţilor. 

După accesul în unitatea de învăţământ, elevii îşi vor dezinfecta mâinile şi vor merge 

direct în sălile de clasă. 

La intrarea în şcoală şi pe coridoare sunt aşezate dispensere/flacoane cu soluţie 

dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. În sălile de 

clasă, sunt disponibile recipiente cu dezinfectant. 

La intrarea în şcoală şi în toate locurile cu o bună vizibilitate sunt  afişate materiale de 

informare (postere) privind măsurile de igienă/protecţie. 

De asemenea, la prima oră de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate 

a elevilor prin observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor. 

Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor. 

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, 
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ceea ce implică următoarele: 

✓ Eliminarea mobilierului care nu este necesar; 

✓ Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru 

între elevi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu 

este posibilă; 

✓ Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi 

(realizarea oglinzii clasei); 

✓ Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă; 

✓ Băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. 

În timpul prezenţei elevilor în unitatea de învăţământ aceştia trebuie să respecte 

următoarele reguli şi norme de conduită: 

✓ Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul nu va putea schimba clasa/grupa 

pe perioada cursurilor.  

✓ Contactul între elevii din grupe/clase diferite va fi evitat. 

✓ Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei va fi limitată. 

✓ În timpul deplasării în interiorul şcolii şi în curte, se va păstra distanţarea fizică de 1 

metru. 

✓ Locurile din clasă sunt fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai 

schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor; 

✓ Elevii din schimbul de dimineaţă, vor ocupa în bănci locurile marcate cu roşu, iar cei 

din schimbul de după-amiază locurile marcate cu galben. 

✓ Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 

✓ Este interzis schimbul de obiecte personale (telefoane, tablete, instrumente de scris 

etc.); 

✓ Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei;  

✓ Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile;  

✓ Elevii nu vor interacţiona fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile 

şi nu vor sta aproape unul de celălalt); 

✓ Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică 

schimbul de obiecte.  
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✓ Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi 

dezinfectate;  

✓ Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru 

păstrarea distanţării fizice; 

✓ Este interzisă ieşirea elevilor din unitatea de învăţământ în pauze sau în timpul orelor 

de curs; 

✓ Fumatul este interzis în curtea şi în interiorul unităţii de învăţământ.  

 

Folosirea toaletelor: 

✓ va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea de la/laâ 

   clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);  

✓ elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă. 

 

Spălarea/Dezinfectarea mâinilor  

Toţi elevii trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: 

✓ imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă; 

✓ înainte de pauza/pauzele de masă; 

✓ înainte şi după utilizarea toaletei; 

✓ după tuse sau strănut; 

✓ ori de câte ori este necesar; 

✓ spălarea mâinilor se face cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun. 

 

Spălarea corectă a mâinilor  

Pasul 1: Udaţi mâinile cu apă curentă curată.  

Pasul 2: Folosiţi suficient săpun pentru a acoperi mâinile ude.  

Pasul 3: Frecaţi toate suprafeţele mâinilor timp de cel puţin 20 de secunde – inclusiv 

spatele mâinilor, între degete şi sub unghii.  

Pasul 4: Clătiţi bine cu apă curentă . 

Pasul 5: Uscaţi mâinile cu un prosop curat, uscat, şerveţel de unică folosinţă, sau 

uscător de mâini, în funcţie de ce este disponibil. 
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Masca de protecţie este obligatorie pentru elevi şi va fi purtată în sălile de clasă, 

în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când 

se află în interior şi în exterior). 

Purtarea măştii de protecţie se face respectând următoarele: 

✓ Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe masca. 

✓ Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri. 

✓ Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare. 

✓ Pune masca cu partea colorată spre exterior. 

✓ Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului. 

✓ Acoperă nasul, gura şi bărbia. 

✓ Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe lateralele feţei. 

✓ Evită să atingi masca. 

✓ Nu folosi o mască ruptă sau umedă. 

✓ Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie. 

✓ Nu purta o mască prea largă. 

✓ Nu atinge partea din faţă a măştii. 

✓ Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită 

reatingerea măştii. 

✓ Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane. 

✓ Nu refolosi masca. 

✓ Nu schimba masca cu altă persoană. 

✓ Scoate masca apucând-o de barete. 

✓ Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi. 

✓ După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac.  

✓ Arucarea/eliminarea măştilor uzate se va face în coşurile speciale amplasate lângă 

uşile de intrare în unitatea de învăţământ şi de ieşire. Coşurile de gunoi vor fi de tip 

coş cu capac şi pedală prevăzut cu sac în interior. 

✓ Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca. 

 

Respectaţi următoarele reguli: 

➢ Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate.  
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➢ Acoperiţi gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul 

în care se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată. 

➢ Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind şerveţele/lavete/ 

produce biocide/virucide. 

➢ Solicitaţi consult de specialitate, dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau 

dificultăţi la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală. 

➢ Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji. 

 

Protocolul de izolare a copiilor bolnavi se aplică în cazul în care elevii prezintă în 

timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în 

respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală 

modificată), protocol ce se aplică astfel:  

✓ Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul 

grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de 

învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se 

va deschide o fereastră pentru aerisire; 

✓ Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul 

cabinetului medical şcolar; 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a 

reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane; 

✓ Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul 

de familie, cu precizarea diagnosticului. 
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Mesaje importante: 

✓ Spălaţi-vă des pe mâini! 

✓ Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel! 

✓ Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l! 

✓ Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna! 

✓ Nu vă strângeţi în braţe! 

✓ Păstraţi distanţarea fizică de cel puţin 1 metru! 

✓ Evitaţi aglomeraţiile! 

✓ Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul şcolii şi al curţii şcolii! 

 

 

RESPECTAREA ACESTOR REGULI TE PROTEJEAZĂ PE TINE ŞI PE CEI 

DIN JURUL TĂU DE INFECTAREA CU SARS-CoV- 2! 

 

FII RESPONSABIL! 

 

 

 

 

 

 


