
 

 

ELEVI 
 

 

 La intrarea in unitatea de invatamant, se va proceda la masurarea temperaturii 

de catre cadrul medical alocat unitatii de invatamant 

 Elevii vor fi insotiti de catre un cadru didactic la accesul in scoala (de la intrare 

pana in clasa) si la plecare. 

 La intrarea in scoala vor fi asigurate materiale de dezinfectare si echipamente 

de protectie (covorase dezinfectante, masti de protective, recipient cu dezinfectant) 

 Se vor purta masti de protectie si va utiliza dezinfectant sau apa si sapun 

 Materialele de protectie folosite se vor colecta in locuri speciale, semnalizate 

corespunzator 

 Accesul în sălile de clasă se face numai în prezența unui profesor însoțitor 
 Așezarea în bănci se face în ordinea afișată și pe locul stabilit, coordonat de 

către profesor 

 Pe toată durata activităților în școală purtarea măștii de protecție este 
obligatorie! 

 Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o 
poartă 

 Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. 
 Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte 

persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces. 
 Deplasarea persoanelor in incinta unitatii de invatamant se va face pe trasee 

bine stabilite avand in vedere distantarea fizica obligatorie 

 În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste suprafețe, protejați-vă 
folosind manusi de protective sau șervețele de unică folosință. 

 Păstrați o distanță semnificativă, de 1,5 metri, față de celelalte persoane pe 
care le întâlniți. 

 Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, 
pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați. 

 Este obligatorie utilizarea mastii de protecție în spatii inchise. 
 Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice 

contact cu o suprafață potențial contaminată. 


