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GHID PENTRU ELEVI ȘI PĂRINȚI
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

GHID PENTRU PĂRINȚI ȘI ELEVI

CUPRINS:

1. Informații despre Covid-19 și reguli sanitare de respectat;
2. Repartizarea claselor pe săli / 2020-2021;
3. Accesul în Liceul Teoretic ”Dunărea”;
4. Măsuri privind organizarea activității didactice online;
5. Măsuri de organizare a activității în cadrul Liceului Teoretic
”Dunărea” în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
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1. Informații despre covid-19 și reguli sanitare de respectat
SARS-CoV-2 este un virus care declanșează boala infecțioasă Covid 19.
Simptome: febră, oboseală, tuse uscată, dureri de cap, congestive nazală, dureri în gât,
tulburări digestive.
Cale de transmitere
Boala poate fi transmisă de la o persoană la alta pe cale aeriană, prin circulația secrețiilor
sub formă de picături mici, care sunt răspândite atunci când persoana infectată tușește
sau strănută. Îmbolnăvirea se realizează atât prin inhalarea particulelor ce se găsesc in
aer, cât și atingând obiecte sau suprafețe infestate, virusul ajungând pe mâini și de acolo
în corp, dacă se atinge zona feței (mai ales ochii, gura și nasul).

Sunt elev la Liceul Teoretic ”Dunărea”. Cum mă protejez?


Port masca de protecție astfel încât să-mi acopere bine zona nasului și gurii;



Mă spăl cât mai des pe mâini cu apă și săpun, timp de 20 de secunde sau mă
dezinfectez cu soluții pe bază de alcool;



Păstrez o distanță de cel puțin 1 metru față de cei din jur;



Respect sensul de deplasareîn școală conform traseelor marcate;
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Evit aglomerările de persoane;



Dacă mă simt rău când sunt acasă, rămân acasă, dacă mă simt rău când sunt la
școală, anunț urgent un cadru didactic;



Respect regulile atât la școală cât și în afara ei;

Sunt părinte responsabil !


Verific zilnic starea de sănătate a copilului meu;



La orice simptom observat, rețin copilul la domiciliu, anunț învățătorul / dirigintele
clasei și cer părerea medicului de familie;



Dacă un membru al familiei a fost contact al unei personae confirmate cu Covid 19,
anunț învățătorul / dirigintele clasei și rețin copilul la domiciliu, chiar dacă nu prezintă
simptome;



Verific în fiecare zi existența manualelor, caietelor și a instrumentelor de scris
necesare conform orarului, deoarece știu că la școală nu este permis schimbul de
obiecte.



Mă asigur că din ghiozdanul copilului nu lipsesc: masca de protecție ambalată
individual, dezinfectantul pentru mâini, sticlă cu apă și gustarea ambalată în folie
alimentară / aluminiu (fără cutie de alimente refolosibilă);



Respect cu strictețe ora de intrare, ora de ieșire și ușa de acces în școală a copilului
meu;



Cunosc faptul că accesul părinților în unitatea școlară este interzis;
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2. REPARTIZARE CLASE AN ȘCOLAR 2020-2021
SALA

PARTER

CLASA
SCHIMBUL I

SCHIMBUL II*

1

V

IX A

2

VII

IX C

3

VIII

IX D

4

XD

IX E

5

ETAJUL 1

ETAJUL 2

CANCELARIE

10

XII E

XB

11

XI C

-

12

VI

IX B

14 ROSE

XII A

-

16

XII D

XC

17

XII B

-

18

XII C

XA

21

XI B

-

22

XI A

-

23

XI D

-

25 INFO1

-

-

27

XE

-

28 SEI5

-

-

29

XI E

-

NOTĂ: * - Clase care invață după amiază
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3. Accesul în Liceul Teoretic ”Dunărea”
ABREVIERI:

A1 – intrarea dinspre terenul de fotbal/vestiar
A2 – intrarea dinspre terenul de baschet/elevi
A3 – intrarea centrală (profesori)
SHIMBUL I
Elevii din primul schimb vor intra în școală în intervalul orar 645 - 700 respectiv 730 – 745
folosind intrările:

A1 – corespunzătoare sălilor 1, 2, 3, 4 (parter)
A2 – corespunzătoare sălilor 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 (etajul 1)
A3 – corespunzătoare sălilor 21, 22, 23, 27, 29 (etajul 2)
Observație: Circulația elevilor și a profesorilor se face respectând traseele marcate.
SHIMBUL al II-lea
Elevii din schimbul al II-lea vor intra în școală cu 10 minute inaintea începerii orei, respectiv
1250 – 1300, folosind intrările:

A1 – corespunzătoare sălilor 1, 2, 3 (parter)
A2 – corespunzătoare sălilor 10, 11, 12, 16, 18 (etajul 1)
Observație: Profesorii vor supraveghea intrarea / ieșirea elevilor la început / sfârșit de
program. Cadrele didactice, atât pentru schimbul I, cât și pentru schimbul al II-lea, vor
asigura accesul elevilor în școală, holurile de la parter și etaj, curtea interioară, pentru a
evita aglomerarea. Circulația elevilor și a profesorilor se face respectând traseele marcate.
 Ieșirea din școală, la sfârșitul programului, se va face pe aceleași uși de acces,
respectând traseele marcate.
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Observație: Profesorii care au ultima oră de curs la clasă își vor conduce elevii spre
ieșire, pentru evitarea aglomerației.
 Deplasarea spre toalete se va efectua pe traseele marcate, respectandu-se
distanțarea fizică.


Toaleta parter va fi folosită de elevii din sălile de la parter.



Toaleta etaj I va fi folosită de elevii din sălile de la etajul I.



Toaleta etaj II va fi folosită de elevii din sălile de la etajul al II-lea.

Elevii vor merge la toaletă pe rând, la nevoie, în timpul orelor.
Accesul părinților în unitatea școlară (clădire + curte) este interzisă !

Dacă va fi chemat, părintele va intra pe intrarea central (A3), va fi preluat și însoțit,
de către dirigintele care l-a chemat, până la sala de consultație (hol intrare secretariat).
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4. Măsuri privind organizarea activității didactice online
 Este interzisă înregistrarea și difuzarea orelor realizate online;
 Este interzisă distribuirea fără acordul scris al cadrului didactic, a oricărui material
folosit în procesul instructive-educativ;
 Părinții nu trebuie să perturbe procesul educative prin intervenții în timpul orelor
desfășurate online;
 Elevii au obligația să mențină camera video deschisă în timpul orelor online. În caz
contrar, vor fi considerați absenți de la ora respectivă;
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5. Măsuri de organizare a activității în cadrul Liceului
Teoretic

”Dunărea”,

în

condiții

de

siguranță

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2


În urma analizării potențialului spațiilor de învățământ prin prisma asigurării
distanțării fizice și a consultării părinților, elevilor și cadrelor didactice, s-a hotărât
adoptarea scenariului verde, conform condițiilor din școală.



Elevii aflați în situații de risc, pot opta pentru participarea la cursuri online, conform
reglementărilor în vigoare.



Activitatea se va desfășura în condiții de siguranță astfel încât elevii să nu petreacă
mai mult de 5 ore în școală și programul orar să se poată desfășura în două
schimburi cu pauză de dezinfecție de o oră între ele.



Ora de curs va dura 40 minute, iar pauza 5 minute. În pauză elevii nu vor părăsi sala
de clasă, dar în timpul orei de curs vor avea permisiunea de a folosi grupul sanitar.



Cursurile se vor desfășura după cum urmează:
SCHIMBUL I – învățământ liceal, învățământ gimnazial


Clasele: V, VI, VII, VIII, X D, X E, XI A, XI B, XI C, XID, XI E, XII A, XII B,

XII C, XII D, XII E
SCHIMBUL II – învățământ liceal


Clasele: IXA, IXB, IXC, IXD, IXE, XA, XB, XC
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Deplasarea elevilor în interiorul instituției va fi limitată prin alocarea unei săli de clasă
unui colectiv de elevi.



Principiul de urmat este 1 clasă de elevi = 1 sală de clasă.



Locurile din clasă trebuie să fie fixe: după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor
mai schimba locurile între ei pe toată perioada anului școlar. Deplasarea elevilor în
perimetrul clasei se realizează respectând marcajele aplicate pe podea.



Pe toată durata prezenței în școală este interzis schimbul de obiecte personale,
împărțirea alimentelor, băuturilor.



Se va realiza aerisirea sălilor de clasă cât mai des posibil.



Igienizarea întregului spațiu al unității de învățământ se realizează pe baza Planului
de curățenie și dezinfecție elaborate pe baza normelor emise de Ministerul Sănătății.



Elevii și personalul didactic / didactic auxiliar / nedidactic, vor purta mască, atât în
timpul orelor de curs, cât și în timpul pauzelor, atunci când se află în interiorul unității
de învățământ.



Orele de educație fizică se vor desfășura exclusive în aer liber. Pentru desfășurarea
orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu-și
atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate. La începutul și finalul orelor de
educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe
bază de alcool.
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