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Liceul Tehnologic nr. 1, Sighişoara 
Anexa la PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 

EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR  CU SARS-CoV-2 

 

11.7. ANEXA 7  Organizarea procesului de învăţământ şi a activităţilor sportive 

 

    - organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale 

orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze; 

    - intervalele aferente pauzelor pot fi stabilite în mod eşalonat, astfel încât timpul de suprapunere al 

acestora să fie minim; 

    - elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de 

personal, pentru menţinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor 

fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi; 

    - elevii nu vor schimba între ei alimente şi obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, 

instrumente de scris, jucării etc.); 

 - elevii vor fi informati de catre profesorul diriginte  si vor semna ca au luat la cunostinta 

despre obligativitatea respectarii regulilor privin d organizarea procesului de invatamant. 
 

    - este recomandată desfăşurarea orelor de educaţie fizică în exterior; 

    - orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu 

presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile şi a unei aerisiri 

permanente; 

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

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

    - la începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă a 

mâinilor; 

    - se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi; 

    - activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor 

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

ministrului sănătăţii. 

 - elevii vor fi informati de catre profesorul de educatie fizica si vor semna ca au luat la 

cunostinta despre obligativitatea respectarii regulilor organizarea activităţilor sportive 

 

Referinţe: Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2-ORDIN  Nr. 

5196/1756/2021 din 3 septembrie 2021 
 


