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Circuitul de intrare şi de ieşire în cadrul unității de învățământ

1. Intrarea/Iesirea în/din incinta unității de învățământ
Intrarea în incinta unității de învățământ pe perioada 02.06-12.06. 2020 se va face pe la
intrarea principală (intrarea profesorilor).
Iesirea din unitatea de invatamant pe perioada 02.06-12.06. 2020 se va face pe la intrarea
elevilor
Evidența persoanelor care intră în incinta unității de învățământ se face prin completarea
registrelor de intrare în care sunt trecute numele, prenumele, funcția (pt personal), clasa (pt
elevi), data intrării, temperatura la momentul intrării în incintă, etc.

2. Verificare temperatură și simptomatologie
Cadrul medical care asigură asistența medicală în cadrul unității de învățământ măsoară
temperatura persoanelor care intră în incinta unității de învățământ (personalul didactic,
didactic auxiliar, nedidactic şi elevi). Pentru a se permite accesul, temperatura nu trebuie să
depășească 37,30C.
Dacă elevul, cadrul didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau
există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, NU I SE PERMITE
ACCESUL ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT!
Se face recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea
diagnosticului şi conduitei de tratament;

3. Elevul va parcuge curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ pe un traseu bine
delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică
4. Elevul este însoțit de către un cadru didactic de la accesul în unitatea de învăţământ până
în sala de clasă( cadru didactic desemnat: Florea Daniel Eduard)
5. La intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de
protecţie:
 covoraşe dezinfectante,
 măşti de protecţie,
 substanţe dezinfectante pentru mâini

6. Deplasarea în cadrul unității de învățământ se face utilizând doar intrările/ieşirile,
sensurile de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă şi alte încăperi stabilite și
semnalizate corespunzător
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7. Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta mască de protecţie pe
toată durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau
săpun.
8. În sălile de clasă activităţile se vor desfăşura cu maximum 10 elevi, situaţi la cca. 2 metri
distanţă unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfăşurării activităţilor din
unitatea de învăţământ; Grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada
desfăşurării activităţilor

9. În perioada 2-12 iunie, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai
mare de 2 ore pentru elevii de gimnaziu.

ZIUA

MARTI
JOI
VINERI

LIMBA ROMANA
Grupa I
Grupa II
-10 elevi
-10 elevi
9,00-9,50
10,00-10,50
9,00-9,50
10,00-10,50
9,00-9,50
10,00-10,50

MATEMATICA
Grupa I
Grupa II
-10 elevi
-10 elevi
10,00-10,50
9,00-9,50
10,00-10,50
9,00-9,50
10,00-10,50
9,00-9,50

10. Colectarea măştilor purtate se va face doar în locuri speciale, semnalizate corespunzător,
amenajate în unitatea de învăţământ: la iesire va fi amplasat un recipient de colectare.
11. La sfârşitul activităţilor, elevii primesc câte o mască nouă pentru deplasarea către
domiciliu.
Distribuirea mastilor se va face de catre cadrul didactic insotitor, dupa colectarea mastilor
purtate in sptiul scolii.
12. Elevii vor fi însoţiţi de către un cadrul didactic, după finalizarea activităţilor, până la
ieşirea din incinta unității de învățământ( cadru didactic desemnat: Florea Daniel Eduard).

