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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA 

EDIȚIEI SAU DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII 

OPERAȚIONALE 

Elaborat Director, presedinte CA: Tittes Gherman 

Mihaela 

Semnătura: 

Director adjunct, membru CA: Cioc Bianca  Semnătura: 

Membru CEAC: Tarța- Moga Ana Semnătura: 

Administrator financiar: Deac Cristina Semnătura: 

Administrator de patrimoniu: Rujoi Claudia Semnătura: 

Informatician: Pavel Aurelian Semnătura 

Verificat Membru CA: Drăgan Cristina Semnătura: 

Aprobat Director: Tittes – Gherman Mihaela Semnătura: 

 

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII 

OPERAȚIONALE 

 Ediţia / revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea reviziei Data de la care se 

aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 x x  septembrie 2020 

2.2. Revizia 1    

 

3. LISTA CUPRIZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ 

CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 
Compartiment Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3.1. Informare 1 Conducere Director Tittes 

Gherman 

Mihaela 

10.09. 

2020 

 

3.2  Aplicare 1 Toate 

compartiment

ele conform 

Responsabili 

comisii/Arii 

curriculare 

Tarta Moga 

Ana 

Lazăr 

Carmen 

10.09. 

2020 
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organigramei  

 

 

 

Conducători 

comparti-

mente 

Suciu Elena 

Ciuchină 

Adela 

Sîrbu Ion 

Curcji Irina 

Rusu Jozsef 

Medrea 

Ovidiu 

Deac 

Cristina 

Rujoi 

Claudia 

3.3.  Aplicare 1 Comisia 

diriginților 

Responsabil Coșara 

Adina 

10.09. 

2020 

 

3.4. Arhivare 1 Arhivă Secretar şef Medrea 

Tatiana 

  

 Alte 

scopuri 

- - -  - - 

                                                                          Data intrării în vigoare: 14 septembrie 2020 
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4. REFERINŢE 

 

 Ordinul comun al Ministerului Educaţie şi Cercetării si Ministerului Sănătății,  OMEC 

nr.5487/31.08.2020 și OMS nr.1494/31.08.2020 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, în vigoare din 31 august 2020;  

 GHID pentru începerea cursurilor în anul şcolar 2020-2021;  

 GHID pentru învățământul profesional și tehnic; 

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulament - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în 

conformitate cu  OMENCS nr. 5079/2016; 

 OMEC 4249/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea si completarea Regulamentului - cadru 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în conformitate cu  

OMENCS nr. 5079/2016; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ - nr de înregistrare 2556 din 

14.12 .2016  dezbătut în CP și validat   în C.A. din 14.12.2016, revizuit-18.10.2017, 

15.10.2018, 11.02.2019 şi 28.01.2020. 

 

5. SCOPUL PROCEDURII  

     Scopul acestei proceduri este de: 

     1) reglementare a accesului și a părăsirii unității școlare:  

     -  de către elevi și  personalul angajat al școlii în contextul epidemiei cu SARS-CoV-2 ; 

 -  de către persoanele străine 

     2) stabilirea responsabilităților privind gestionarea modului de acces în unitatea noastră de 

învățământ în contextul epidemiei cu SARS-CoV-2; 

     3) stabilirea şi aplicarea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în 

timpul desfăşurării activităţilor didactice şi asigurarea securității și siguranței elevilor, personalului 

didactic, personalului didactic auxiliar şi nedidactic în perimetrul unității noastre de învățământ 

6. ARIA DE CUPRINDERE  

Prezenta procedură se aplică tuturor elevilor, profesorilor, personalului didactic auxiliar și nedidactic, 

persoanelor străine/vizitatorilor care intră în  unitatea noastră școlară  

7. RESPONSABILITĂŢI 

Procedura va fi aplicată:                                                                                                                                     

-  de către elevii  școlii  

-  de către  personalul angajat al școlii;                                                                                                           

 Directorul, directorul adjunct, membrii CA, responsabilii comisiilor metodice, administratorul de 

patrimoniu, administratorul financiar sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei 

proceduri. 
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8. CONŢINUTUL PROCEDURII                                                                                   

8.1. MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR  

8.1.1. ELEVI 

ACCES ELEVI 

1. În conformitate cu art. 109 din Regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev  vizat pentru anul școlar în curs 

la secretariatul  unității noastre școlare.  

2.  Accesul elevilor în incinta liceului în vederea participării la orele de pregătire se face în intervalul 

orar corespunzător schemei orare prin INTRARE 2  ce este securizată/păzită corespunzător  

conform art 7-a) din Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, 

intrarea este monitorizată video. 

3. Accesul elevilor este programat astfel încât elevii din clase/grupe diferite să interacţioneze fizic 

cât mai puţin cu respectarea distanţei fizice de 1m. 

4. În conformitate cu art.7 –b) din Regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ accesul elevilor este permis în baza carnetului de elev. 

5. Personalul de pază răspunde de poarta de intrare amplasată în curtea principală (INTRARE 2). 

Poarta este monitorizată de camere video, există cabină de pază amplasată în curte pentru a 

permite accesul în unitate al elevilor și al personalului unității  

6. Se interzice accesul în unitatea noastră școlară a elevilor care nu prezintă carnetul de elev vizat. 

Elevii în această situație  sunt rugaţi să aştepte la intrarea în unitate iar paznicul de serviciu va 

informa  directorul/dirigintele/ profesorul de serviciu pentru remedierea situaţiei. 

7. Este interzis în conformitate cu art. 12 din  Regulamentul de organizare și funcționare a 

unității de învățământ accesul elevilor ce manifestă intenția de a deranja ordinea și liniștea 

publică. 

8. În situaţia în care un elev prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este 

precară va fi anunţat medicul şcolar sau persoanele din Comisia de prevenire a infecţiei cu SARS-

CoV-2, elevul fiind condus în spaţiul amenajat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de 

îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 situat la parter, clădirea A2, lângă cabinetul medical şcoalar. 

9. Elevii vor fi informaţi asupra obligativităţii purtării măştii de protecţie și a respectării  normelor de 

igienă şi distanțare socială în contextul prevenirii bolii COVID-19. 

10. Elevii care nu au măşti vor primi o mască de protecţie la intrare şi îşi vor igieniza mâinile cu 

substanţe dezinfectante sau săpun la grupurile sanitare care vor fi dotate cu săpun şi prosoape de 

hârtie şi la dispenserele cu dezinfectant pentru mâini. 

11.  Persoanele desemnate pentru distribuirea măştilor (laborant/bibliotecar/administrator de 

patrimoniu) vor purta măşti,  vor respecta normele de distanţare socială pe toată durata activităţilor 

şi îşi vor igieniza mâinile cu substanţe dezinfectante sau săpun. 
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12. Traseul pe care se face INTRAREA/PLECAREA le va fi comunicat şi prin grupurile de 

WhatsApp, Facebook, Site instituţie etc ., de către diriginţi, Anexa 3/ Anexa 4 

13. Parcursul elevilor de la INTRARE 2 până la sălile de clasă  repartizate conform ANEXA 2, în 

care îşi vor defăşura activităţile pe grupe, se face pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, 

respectând normele de distanţare fizică astfel: 

- Săgeata ALBASTRĂ este amplasată începând de la HOL Bibliotecă, pe casa scărilor de 

serviciu (pe lângă sala profesorală)  şi asigură urcarea de la parter, spre etajul 1 şi etajul 2 

pentru clădirea A1 

- Săgeata ALBASTRĂ este amplasată HOL Intrare principală spre casa scărilor principală şi 

asigură urcarea de la parter spre etajul 1, etajul 2 şi etajul 3 pentru clădirea A1 

- Săgeata ALBASTRĂ este marcată şi în curte şi indică traseul de la INTRARE 2 până la 

corpurile de clădire A1, A2, A3; 

14. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar/nedidactic desemnat, vor monitoriza elevii de la 

accesul în unitatea de învăţământ până la sala de clasă şi apoi după finalizarea activităţilor, până la 

ieşire, INTRARE 2. 

15. Pentru asigurarea securității și siguranței elevilor, a personalului și bunurilor aflate în dotarea 

școlii cât și pentru preîntâmpinarea violenței, INTRAREA 1, INTRAREA 2, INTRAREA 3 ,  

holurile din clădirile A1 și A2, și curtea sunt monitorizate video permanent. 

16. Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile Legii nr 667/ 2001 

pentru protecția persoanelor și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  personal și protecția 

vieții private 

17. Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte obligațiile din fișa postului pentru paza 

și integritatea școlii, pentru asigurarea ordinii și a securității persoanelor  aflate în incintă. 

PLECAREA  DIN ȘCOALĂ   

1. Parcursul elevilor de la sălile de clasă/Ateliere spre INTRARE 2  se face pe un traseu bine 

delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică astfel: 

- Săgeata ROŞIE este amplasată pe casa scărilor principală şi asigură coborârea  de la  etajul 1 şi 

etajul 2 spre parter-Hol bibliotecă  

- Săgeata ROŞIE indică traseul de la sălile de clasă spre curte si INTRARE 2 

- Săgeata ROŞIE este marcată şi în curte şi indică traseul de la corpurile de clădire A1, A2, A3; 

până la INTRARE 2  

2. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar/nedidactic desemnat, vor monitoriza elevii de la 

accesul în unitatea de învăţământ până la sala de clasă şi apoi după finalizarea activităţilor, până la 

ieşire, INTRARE 2. 

3. Elevii vor pune măştile folosite într-un  recipient marcat corespunzător într-un spaţiu special 

amenajat. 
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8.1.2. PROFESORI 

 

1. Accesul profesorilor în incinta liceului în vederea participării la activităţile didactice se face prin 

INTRARE 1  ce este securizată corespunzător/cartelă si monitorizată video. 

2. Profesorii vor purta mască de protecţie pe toată durata activităţilor şi îşi vor igieniza mâinile cu 

substanţe dezinfectante sau săpun. 

3. În situaţia în care un profesor prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate 

este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa 

medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei de tratament. 

4. Parcursul profesorilor de la INTRARE 1 sau 2 până la sălile de clasă  repartizate conform 

ANEXA 2, în care îşi vor defăşura ativităţile, se face  pe circuitul marcat corespunzător respecând 

normele de distanţare fizică şi normele de igienă: 

5. Săgeata ALBASTRĂ este amplasată începând dela HOL Bibliotecă, pe casa scărilor de serviciu 

(pe lângă sala profesorală)  şi asigură urcarea de la parter, spre etajul 1 şi etajul 2 pentru clădirea 

A1 

6. Săgeata ALBASTRĂ este amplasată HOL Intrare principală spre casa scarilor principală şi 

asigură urcarea de la parter spre etajul 1, etajul 2 (pentru A1 şi A2) respectiv pentru  etajul 3,  in 

cazul clădirii A2. 

7. Săgeata ALBASTRĂ este marcată şi în curte şi indică traseul de la INTRARE 2 până la corpurile 

de clădire A1, A2, A3; 

8. Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu stricteţe a măsurilor de distanţare fizică dintre 

elevi şi a măsurilor igienico-sanitare de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2, informându-i în 

acest sens pe elevi. 

9. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar/nedidactic desemnat, vor monitoriza elevii de la 

accesul în unitatea de învăţământ până la sala de clasă şi apoi după finalizarea activităţilor, până la 

ieşire, INTRARE 2. 

10.  Cadrele didactice vor monitoriza deplasarea elevilor în pauze din sala de curs/atelier spre locurile 

marcate în acest sens şi întoarcerea elevilor în sala de curs/atelier. 

11. Parcursul profesorilor  de la sălile de clasă/Ateliere spre INTRARE 2  se face pe un traseu bine 

delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică astfel: 

- Săgeata ROŞIE este amplasată pe casa scărilor principală şi asigură coborârea  de la  etajul 1 şi 

etajul 2 spre parter-Hol bibliotecă  

- Săgeata ROŞIE indică traseul de la sălile de clasă spre curte şi INTRARE 2 

- Săgeata ROŞIE este marcată şi în curte şi indică traseul de la corpurile de clădire A1, A2, A3; 

până la INTRARE 2.  
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8.1.3. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR/PERSONAL NEDIDACTIC 

 

1. Accesul personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic în incinta liceului în vederea 

participării la activităţile derulate în conformitate cu fişa postului se face  prin INTRARE 1  ce 

este securizată corespunzător/cartelă si monitorizată video. 

2. În situaţia în care o persoană prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este 

precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa 

medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei de tratament. 

3. Personalul va purta mască de protecţie pe toată durata activităţilor şi îşi va igieniza mâinile cu 

substanţe dezinfectante sau săpun 

4. Parcursul personalului didactic auxiliar/nedidactic de la INTRARE 1 sau 2 până în spaţiile unde  

îşi vor defăşura ativităţile se va face conform circuitelor marcate cu săgeţi. 

5. Personalul va respecta cu stricteţe măsurile de distanţare fizică şi măsurile igienico-sanitare de 

prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 şi va părăsi locul de muncă numai în cazuri speciale, 

limitând contactul cu elevii. 

8.1.4. PERSOANELE STRĂINE 

1. Accesul persoanelor străine la secretariat se poate face: 

- la ghişeul de la INTRARE 1 în intervalul orar 8-15 (caz în care nu e nevoie de legitimare) 

 

8.1.5. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 

1. Măsurile esenţiale pentru prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ: 

- Igiena riguroasă a mâinilor; 

- Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ; 

- Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată perioada 

atunci când se află în interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ; 

- Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe 

parcursul unei zile cu exceptia orelor de laborator/instruire practică unde se aplică procedura specifică. 

Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă"; 

- Asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care 

asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă; 

- În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul 

prezenţei în clasă, se va realiza oglinda clasei; 

- Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la 

măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2; 

   - Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome specifice 

COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau la un alt 

membru al familiei 
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 - Respectarea schemei orare, însoţirea elevilor din sala de curs in curte de către cadrele 

didactice. 

 - Înainte de a părăsi sala de curs, profesorul se asigură că se deschid geamurile în vederea 

aerisirii sălilor  în timpul pauzei . 

 

2. Triajul zilnic  

 2.1. Se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea 

stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preşcolarului/elevului la 

cursuri. 

    Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

    - cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-

2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 

    - cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 

    - cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada 

de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 

    Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

    - când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 

    - dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie a tractului respirator, dar nu a fost 

confirmat cu virusul SARS-CoV-2; 

    - cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie 

nazală clară, ochi curgători/prurit); 

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

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

 În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie 

specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare, Anexa 5; 

 Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la 

şcoală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe 

care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la 

nivelul cabinetul medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu 

beneficiază de cabinet medical; 

 Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice 

unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, 

diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată 

responsabilul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ. 

 Elevii care nu se prezintă la cursuri în contextul epidemiei cu SARS-CoV-2,  vor beneficia de o 

formă de pregătire alternativă (online sau prin asigurarea de resurse educaţionale) 

1. Activităţile se vor desfăşura cu un număr de elevi în sălile de curs/ conform programării şi    

          orarului, Anexa 1 şi Anexa 2 

2. Parcursul elevilor se realizează pe trasee semnalizate corespunzător -Anexa 3/Anexa 4 

3.     Sălile sunt amenajate astfel încât sa existe o distanţă între elevi  pe rânduri și între     

    rânduri de 1 m unul față de altul. 
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4. Pentru a asigura distanţarea socială corespunzătoare elevii se vor aşeza în bănci în dreptul 

posterului cu Smiley,  Anexa 6 

5. După fiecare oră de curs cadrul didactic va îndruma elevii, pe durata pauzei, spre curte sau hol (în 

funcţie de starea vremii) pentru a se aerisi sala de clasă, atenţionându-i asupra necesităţii păstrării 

distanţei sociale şi a normelor de igienă. Pauzele vor fi decalate pe grupe conform programării 

orare, Anexa1. 

6. Elevii vor petrece pauzele coborând în curte, urmând traseul inscripţionat cu săgeţi ROSII  şi se 

vor întoarce în sala de curs urmând traseul inscripţionat cu săgeţi ALBASTRE  Anexa 3/Anexa 4 

7. Elevii vor fi monitorizaţi în timpul pauzelor de profesorii de serviciu şi personalul didactic 

auxiliar/nedidactic desemnat. 

8. La nivel de paliere, spre grupurile sanitare, se va urmări traseul săgeţilor, deplasarea făcându-se pe 

lângă perete pentru a se menţine distanţa între persoane. 

 3. Organizarea programului şcolar 

a) Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la 

intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze.-ANEXA 1 

b) Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor- ANEXA 1 

   • Intervalele aferente recreaţiilor vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare clasă în parte, 

acolo unde este posibil; 

   • Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite; 

    • Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice/didactice auxiliare, 

pentru păstrarea distanţării fizice; 

    • Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze 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. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi 

dezinfectate; 

    • Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, 

dispozitive de distanţare etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 

    • Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea 

distanţei dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

    • Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de 

folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). 

    c) Organizarea activităţilor sportive 

    • Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber; 

    • Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi 

efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 
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    • Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu 

presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie 

în care portul măştii nu este indicat; 

    • Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să 

nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 

    • La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu 

un dezinfectant pe bază de alcool; 

    • Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă 

de elevi; 

    • Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi al cluburilor sportive şcolare se vor 

desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al 

ministrului sănătăţii. 

  d) Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional 

    • Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor pentru 

operatorii economici; 

    • Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea 

fizică şi să nu fie partajate posturile de lucru; 

    • Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi 

prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate; 

    • Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale; 

    • Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare; 

    • Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia 

suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de 

elevi; 

    • Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră; 

    • La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, 

materialele pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi. 

    e) Monitorizarea prezenţei: 

    • La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vor monitoriza absenţele elevilor şi ale personalului. 

Direcţiile de sănătate publică vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de 

absenţe ale elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. 
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8.2. MODALITĂŢI DE PREGĂTIRE A SPAŢIILOR DESTINATE ACTIVITĂŢILOR 

DIDACTICE 

1. Se semnalizează corespunzător traseul de INTRARE şi traseul de IEŞIRE prin: 

- Amplasare săgeţi autocolante 

- Inscriptionare cu vopsea a săgeţilor din curte 

- Amplasare de panouri indicatoare 

2. Sălile sunt amenajate astfel încât să existe o distanţă între elevi, pe rânduri și între rânduri de 1 

m unul față de altul. 

3. Se amplasează scaunele în dreptul autocolantului SMILEY lipit pe fiecare bancă, Anexa 6 

4. Se amplasează pe fiecare uşă indicaţii de aşezare în bancă, Anexa 6 

5. Se amplasează pe holuri panouri cu indicaţii legate de respectarea normelor de igienico-

sanitare  şi de distanţare socială de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, Anexa 7 

6. La intrarea în şcoală vor fi asigurate echipamente şi materiale de protecţie (covoraşe 

dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini) 

7. Vor fi amplasate dispensere cu soluţii de dezinfectare pe holuri şi toalete care vor fi încărcate 

permanent 

8. Se va verifica permanent existenţa săpunului şi a prosoapelor de hârtie 

9. Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) vor fi 

dezinfectate regulat şi la finalizarea programului cu substanţe dezinfectante biocide pe bază de 

clor sau alcool (mobilier+pardoseală băi+clanţe) şi cu substanţe biocide specifice pentru holuri 

10. Personalul nedidactic va aerisi sălile, în timpul pauzelor, echipat corespunzător 

11. Întreg personalul didactic auxiliar/nedidactic va purta măşti de protecţie şi va respecta normele 

igienico-sanitare  şi de distanţare socială de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 

 

8.3. MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR ÎN SCENARIUL 

GALBEN/ROSU 

 

8.3.1. SCENARIUL GALBEN 

 

 În contextul situaţiei epidemiologice transmisă la nivel local, judeţean, naţional, în urma 

propunerii CA cu avizul ISJ Mureş, se poate aplica scenariul galben. În acest caz, elevii vor 

veni la şcoală, prin rotaţie, pe grupe, conform programării realizate de profesorii diriginţi, cu 

excepţia claselor a XII-a. 

 Elevii care vor sta acasă vor beneficia de suport educaţional din partea profesorilor prin Google 

Classroom, Pagină Web, grupuri WhatsApp în funcţie de posibilităţi la nivel de 

elev/profesor/instituţie. 
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8.3.2. SCENARIUL ROŞU 

 În contextul situaţiei epidemiologice transmisă la nivel local, judeţean, naţional, în urma 

propunerii CA cu avizul ISJ Mureş, se poate aplica scenariul roşu. În acest caz, elevii nu vor 

veni la şcoală. 

 Elevii vor sta acasă şi vor beneficia de suport educaţional din partea profesorilor, prin Google 

Classroom, Pagină Web, grupuri WhatsApp în funcţie de posibilităţi la nivel de 

elev/profesor/instituţie. 

 Profesorii vor defăşura activităţile de la şcoală în cazul în care nu există persoane infectate din 

cadrul personalului şcolii sau NU sunt în izolare la domiciliu  

9. MONITORIZAREA PROCEDURII 

Se face de către membrii Consiliului de Administraţie  

10. ANALIZA PROCEDURII 

Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar în funcţie de starea epidemiologică-COVID 19.  

1. Prezenta procedură a fost dezbătută și aprobată de CA.  

2. Procedura prin aprobare devine anexă a Regulamentul de organizare și funcționare a unității 

de învățământ –Liceul Tehnologic Nr. 1 și are caracter obligatoriu pentru toți elevii unității 

noastre școlare şi pentru personalul angajat. 

3. Procedura va fi adusă la cunoștința elevilor de diriginții claselor 

4. Procedura va fi adusă la cunoștința întregului personal. 

11. ANEXE 

 

ANEXA 1- Schemă orară decalare pauze .............................................................................................................  

ANEXA 2- Repartizare săli de clasă/Ateliere/Laboratoare ...................................................................................  

ANEXA 3- Circuite acces clădirea A1-A3-Clasele :IX D; IXG; XF; XIA; XIB; XIC; XIG; XIIA; XIIB; XIIC 

si ATELIERE-MECANICĂ-CERAMICĂ-ELECTRO-CONFECŢII ..................................................................  

 ANEXA 4- - Circuite acces clădirea A2-Clasele : IX A; IX B; IX C; IX E; IXF; XA; XB; XC; XD; XE; XID; 

XIE; XIF ................................................................................................................................................................  

ANEXA 5- Protocol de izolare a elevilor bolnavi .................................................................................................  

 ANEXA 6- Postere aplicate banci/usi- .................................................................................................................  

 ANEXA 7-Mesaje de informare cu privire la respectarea normelor igienico-sanitare cu privire la prevenirea 

infectării cu SARS-Co-V-2- ..................................................................................................................................  

 ANEXA 8-Conduită elevi în contextul prevenirii infectării cu SARS-Co-V-2- ..................................................  
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11.1. ANEXA 1- Schemă orară decalare pauze 

 

 



 
 
 

p a g .  17 | 38 

 

 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 

1 SIGHIŞOARA 

STR. TACHE IONESCU, NR. 

18, JUD. MUREŞ 

Tel: 0265 77 1742; Fax: 0265 77 

2232 

www.gsiusighisoara.ro 

licteh1sigh@yahoo.com 

       miusigh@yahoo.com 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN 

CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 

EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU 

PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR  CU 

SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Revizia:1 

 Nr. de ex.:5 

 
Cod: PO-DACSE CoV- 2 p a g .  17 | 38 

Exemplar nr. 1 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

p a g .  18 | 38 

 

 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 

1 SIGHIŞOARA 

STR. TACHE IONESCU, NR. 

18, JUD. MUREŞ 

Tel: 0265 77 1742; Fax: 0265 77 

2232 

www.gsiusighisoara.ro 

licteh1sigh@yahoo.com 

       miusigh@yahoo.com 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN 

CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 

EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU 

PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR  CU 

SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Revizia:1 

 Nr. de ex.:5 

 
Cod: PO-DACSE CoV- 2 p a g .  18 | 38 

Exemplar nr. 1 

11.2. ANEXA 2- Repartizare săli de clasă/Ateliere/Laboratoare  
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Sălile sunt amenajate astfel încât să existe o distanţă între elevi pe rânduri și între rânduri de 1 m 
unul față de altul. 

Masca de protecţie trebuie utilizată în interiorul clădirilor cu respectarea  normele de igienă şi 
distanțare socială în contextul prevenirii infecției COVID-19  în incinta unităţii şcolare, spaţii 
închise+curte. 
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11.3.  ANEXA 3- Circuite acces clădirea A1-A3-Clasele :IX D; IXG; XF; XIA; XIB; XIC; XIG; 

XIIA; XIIB; XIIC si ATELIERE-MECANICĂ-CERAMICĂ-ELECTRO-CONFECŢII 

CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

1. Clasa IXD SALA 1 - LAB-CAD/TIC-A1-et2 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol 

bibliotecă-Parter-sala 1 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-Hol 

cancelarie-Casa scărilor de 

serviciu-etaj 2-Lab CAD/TIC 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Sala1- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 

2 

 Lab CAD/TIC-A1-et2- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distanţarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 

CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

2. Clasa XF SALA 2 - LAB-AEL-A1-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol 

bibliotecă-Parter-sala 2 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-Hol 

cancelarie-Casa scărilor de 

serviciu-etaj 1- LAB-AEL-A1-

et1 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Sala2- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier 

ceramică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 

2 

 LAB-AEL-A1-et1- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier ceramică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 
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CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

3. Clasa XII A SALA 4 - LAB-AEL-A1-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa 

scărilor de serviciu-etaj 1-

sala 4 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 1- LAB-AEL-

A1-et1 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 4- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/ cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

 LAB-AEL-A1-et1- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 

CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

4. Clasa XII B SALA 5 - LAB-AEL-A1-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa 

scărilor de serviciu-etaj 1-

sala 5 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 1- LAB-AEL-

A1-et1 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 5- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/ atelier electro/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

 LAB-AEL-A1-et1- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier electro/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 
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CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

5. Clasa XI B SALA 6 SALA 7B LAB-AEL-A1-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa 

scărilor de serviciu-etaj 1-

sala 6 

 

IDEM INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 1- LAB-AEL-

A1-et1 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 6- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/ atelier electro/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

IDEM LAB-AEL-A1-et1- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă- Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/ atelier electro/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 

CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

6. Clasa XII C SALA 7 - LAB-CAD/TIC-A1-et2 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa 

scărilor de serviciu-etaj 1-

sala 7 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-Lab 

CAD/TIC 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 7- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/ atelier 

mecanic/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

 Lab CAD/TIC-A1-et2- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 
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CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

7. Clasa XI A SALA 12 SALA 10 LAB-CAD/TIC-A1-et2 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-sala 12 

 

IDEM INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-Lab 

CAD/TIC 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 12- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea principală 

pt. pauză/sală sport/ atelier 

mecanic/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

IDEM Lab CAD/TIC-A1-et2- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 

CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

8. Clasa XI C SALA 11 SALA 9 LAB-CAD/TIC-A1-et2 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-sala 11 

 

IDEM INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-Lab 

CAD/TIC 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 11- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea principală 

pt. pauză/sală sport/ atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

IDEM Lab CAD/TIC-A1-et2- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 
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CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Clasa  

9. Clasa IX G SALA 8 - LAB-CAD/TIC-A1-et2 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-sala 8 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa 

scărilor de serviciu-etaj 2-

Lab CAD/TIC 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 8- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea principală 

pt. pauză/sală sport/ atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

 Lab CAD/TIC-A1-et2- 

Casa scărilor principală-- 

Hol bibliotecă-Parter-spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport/atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 

 

CLĂDIREA A3 (sub sala sport) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Clasa  

10. Clasa XI G Atelier confecţii -  

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte interioară 

principală-hol Atelier 

confecţii- Atelier confecţii 

  

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Atelier confecţii- hol Atelier 

confecţii -spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

  

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER- hol Atelier confecţii, clădire A3 

Grup sanitar fete – PARTER-hol Atelier confecţii, clădire A3 
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ATELIER MECANICĂ 

Traseu intrare 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte interioară-hol Atelier confecţii- Atelier mecanică 

Traseu ieşire 

Săgetată rosie 

Atelier mecanică- hol Atelier confecţii -spre curtea principală pt. 

pauză/sală sport/cabinet medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER- hol Atelier confecţii, clădire A3 

Grup sanitar fete – PARTER-hol Atelier confecţii, clădire A3 

 

ATELIER CERAMICĂ 

Traseu intrare 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte interioară-curte interioară spre A2 

Traseu ieşire 

Săgetată rosie 

Atelier ceramică curte interioară spre A2 - pt. pauză/sală sport/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER- hol Atelier confecţii, clădire A3 

Grup sanitar fete – PARTER-hol Atelier confecţii, clădire A3 

 

ATELIER ELECTRO 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte interioară-curte interioară spre A2-curte A3-atelier 

Electro 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Atelier electro- curte  A3 curte  interioară spre A2 - pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –etaj 1- clădire A2 

Grup sanitar fete – etaj 1- clădire A2 
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11.4. ANEXA 4- - Circuite acces clădirea A2-Clasele : IX A; IX B; IX C; IX E; IXF; XA; XB; 

XC; XD; XE; XID; XIE; XIF  

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs - La nivel de palier 

sau între paliere 

pentru a asigura 

distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă 

perete urmărind 

direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-

IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

- Grup sanitar băieţi 

–ET 2, clădire A2 

- Grup sanitar fete –

ET 2, clădire A2 

Clasa  

11. Clasa IX A SALA 2.1. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte 

principală-Hol parter-

Casa scărilor principală-

etaj 2-sala 2.1 

-INTRARE2-curte principală-

Hol parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la laborator TIC la 

etajul 2 spre sala 2.1. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.1- Casa 

scărilor de serviciu- 

Parter-stânga spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport /cabinet 

medical/chioşc/INTRAR

E 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa 

scărilor de serviciu- Parter-

stânga spre curtea principală pt. 

pauză/sală sport/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

-Coborâre din sala 2.1  la 

laborator TIC de la etajul 1 pe 

scara de serviciu/deplasare pe 

palier conform săgetilor. 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

-Grup sanitar băieţi- 

ET 2,  

-Grup sanitar fete  

-ET 2, clădire A2 

Clasa  

12. Clasa IX B SALA 2.4. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte 

principală-Hol parter-

Casa scărilor 

principală-etaj 2-sala 

2.4 

-INTRARE2-curte principală-

Hol parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la laborator TIC la 

etajul 2 spre sala 2.4. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.4- Casa 

scărilor de serviciu- 

Parter-stânga spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/chioşc/atelier 

electro/INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa 

scărilor de serviciu- Parter-

stânga spre curtea principală pt. 

pauză/sală sport/cabinet 

medical/chioşc/atelier 

electro/INTRARE 2 

-Coborâre din sala 2.4. la 

laborator TIC de la etajul 1 pe 

scara de serviciu/deplasare pe 

palier conform săgetilor. 
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CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi –

ET 2, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 2, clădire A2 

Clasa  

13. Clasa IX C SALA 2.5. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 2-sala 

2.5.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la laborator TIC la 

etajul 2 spre sala 2.5. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.5. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/chioşc/ 

INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

INTRARE 2 

-Coborâre din sala 2.5. la 

laborator TIC de la etajul 1 pe 

scara de serviciu/deplasare pe 

palier conform săgetilor. 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar băieţi - 

ET 1, clădire A2 

-se urca pe scara 

principală 

-se coboară pe scara 

de serviciu 

Clasa  

14. Clasa IX E SALA P 4 LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-stanga-sala 

P4.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la sala P4 la etajul 1 

spre laborator TIC. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Parter-sala P4. – spre 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter- spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/atelier 

mecanică/chioşc/ 

INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/atelier 

mecanică/INTRARE 2 

-Coborâre din sala laborator TIC 

de la etajul 1, la sala P4 pe scara 

de serviciu/deplasare pe palier 

conform săgetilor. 
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CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distanţarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi –

ET 2, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 2, clădire A2 

Clasa  

15. Clasa IX F SALA 2.2. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 2-sala 

2.2.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la laborator TIC la 

etajul 2 spre sala 2.2. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.2. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/atelier 

ceramică/chioşc/ 

INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/atelier ceramic/ 

INTRARE 2 

-Coborâre din sala 2.2. la 

laborator TIC de la etajul 1 pe 

scara de serviciu/deplasare pe 

palier conform săgetilor. 
 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

Clasa  

16. Clasa X A SALA 1.1. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1-sala 

1.1..  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.1.. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

chioşc/ INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

INTRARE 2 
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CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

Clasa  

17. Clasa X B SALA 1.2. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1-sala 

1.2..  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.2.. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

chioşc/ atelier 

electro/INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

atelier electro/INTRARE 2 

 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

Clasa  

18. Clasa X C SALA 1.3. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1-sala 

1.3..  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.3. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

chioşc/ atelier 

mecanică/INTRARE 

2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

atelier mecanică/INTRARE 2 
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CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

-se urca pe scara 

principală 

-se coboară pe scara 

de serviciu 

Clasa  

19. Clasa X D SALA P1 LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-stanga-sala 

P1.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la sala P1 la etajul 1 

spre laborator TIC. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Parter-sala P1. – spre 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter- spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

/chioşc/ INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

INTRARE 2 

-Coborâre din sala laborator TIC 

de la etajul 1, la sala P1 pe scara 

de serviciu/deplasare pe palier 

conform săgetilor. 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

-se urca pe scara 

principală 

-se coboară pe scara 

de serviciu 

Clasa  

20. Clasa X E SALA P2+P3 LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-stanga-sala 

P2+P3.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la sala P2+P3 la etajul 

1 spre laborator TIC. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Parter-sala P2+P3. – 

spre Casa scărilor de 

serviciu- Parter- spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

/chioşc/ atelier 

mecanică/INTRARE 

2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/atelier 

mecanică/INTRARE 2 

-Coborâre din sala laborator TIC 

de la etajul 1, la sala P4 pe scara 

de serviciu/deplasare pe palier 

conform săgetilor. 
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CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau între paliere pentru a 

asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe 

lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – ET 3, clădire A2 

-Grup sanitar fete - ET 3, clădire A2 

21. Clasa XI D SALA 2.7.-et.3 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 3-sala 2.7. 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 3-sala 2.7. - Casa scărilor 

principală-ET 2-spre casa scărilor 

de serviciu- parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport /cabinet medical/ 

chioşc/INTRARE 2 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau între paliere pentru a 

asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe 

lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete -ET 1, clădire A2 

22. Clasa XI E SALA 1.4. 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1-sala 1.4.  

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.4.. - Casa scărilor de 

serviciu- Parter-stânga spre curtea 

principală pt. pauză/sală sport 

/cabinet medical/ chioşc/ atelier 

mecanică/INTRARE 2 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau între paliere pentru a 

asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe 

lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi –ET 2, clădire A2 

-Grup sanitar fete -ET 2, clădire A2 

23. Clasa XI F SALA 2.3. 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 2-sala 2.3.  

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.3. - Casa scărilor de 

serviciu- Parter-stânga spre curtea 

principală pt. pauză/sală sport 

/cabinet medical/atelier 

electro/chioşc/ INTRARE 2 
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11.5. ANEXA 5- Protocol de izolare a elevilor 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). 

    • Izolarea imediată a elevului. În situaţia în care un elev prezintă simptome sau există suspiciunea că 

starea sa de sănătate este precară va fi anunţat medicul şcolar şi  persoanele din Comisia de prevenire a 

infecţiei cu SARS-CoV-2, elevul fiind condus în spaţiul amenajat pentru izolarea temporară a cazurilor 

suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 situat la parter, clădirea A2, lângă cabinetul medical 

şcoalar. 

 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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11.6. ANEXA 6- Postere aplicate banci/usi- 

1. Etichetă pentru bancă 

   

2. Instrucţiune pusă pe uşa săli de clasă 
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11.7. ANEXA 7-Mesaje de informare cu privire la respectarea normelor igienico-sanitare cu 

privire la prevenirea infectării cu SARS-Co-V-2- 
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11.8. ANEXA 8-Conduită elevi în contextul prevenirii infectării cu SARS-Co-V-2- 

 

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

distanţării fizice; 

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

dezinfectate 

 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de 

folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, etc.). 

 Elevii nu vor fi utiliza băncile/scaunele exterioare  

 În timpul  orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi 

atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate. 

 În timpul  orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi să păstreze distanţei fizică de 

minimum 1,5 metri, situaţie în care portul măştii nu este indicat; 

 La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor 

cu un dezinfectant pe bază de alcool; 

ATENŢIE!! 
    • 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, evitaţi aglomeraţiile! 

    • Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul şcolii! 

    a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi elevii şi personalul 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. 

    b) Purtarea măştii de protecţie 

    • Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi 

purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ şi în timpul 

recreaţiei (atunci când se află în interior şi exterior); 

    • Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal 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); 

    • Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.  
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12. PROCEDURA ELABORATĂ DE CABINETUL ŞCOLAR CU PRIVIRE LA 

RESPECTAREA NORMELOR IGIENICO-SANITARE CU PRIVIRE LA PREVENIREA 

INFECTĂRII CU SARS-CoV-2 
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13. PROCEDURA ACCES CABINET CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Accesul în cabinet se face cu respectarea următoarelor condiţii: 

 

1. Programarea se face verbal de către elev, cadrul didactic, părinte, sau 

telefonic la numărul de telefon 0741027434 în intervalul orar stabilit; 

2. Accesul în cabinet se face obligatoriu doar cu mască; 

3. La intrare este obligatorie dezinfectarea pe covoraşul impregnat cu soluţie 

dezinfectantă 

4. Se dezinfectează mâinile cu soluţie dezinfectantă; 

5. Se dezinfectează suprafaţa de lucru; 

6. Elevul se aşează doar unde i se precizează de profesorul consilier; 

7. Este de preferat ca elevul să aibă un instrument de scris personal; 

8. La terminarea orei de consiliere livrabilele folosite (fişe de lucru, 

chestionare,teste), vor rămâne pe masa de lucru; 

9. La ieşirea din cabinet elevul se dezinfectează pe mâini şi covoraşul de la 

intrare. 

 

Director, 

Profesor TITTES GHERMAN MIHAELA 

Profesor consilier şcolar, 

ŞTEF  IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


