
 

 
 

 

 

 Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice 

 Am organizat circuite în  curtea școlii  și pe coridoare  prin demarcare vizibilă care să 

asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității 

de învățământ și de părăsire a acesteia.  

 Am stabilit zone de așteptare în curtea școlii astfel încât să fie 

asigurată distanțarea fizică.  

 La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă 

am așezat dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini. 

 Am afișat materiale de informare privind măsurile de 

igienă/protecție. 

 

 Organizarea sălilor de clasă 
 Am eliminat mobilierul care nu este necesar;  

 Am dispus mobilierul astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între 

elevi, am poziționat băncile astfel încât elevii să nu stea față în 

față; Am realizat oglinda claselor; 

 Vom asigura aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, 

prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în 

timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei; 

 Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic 

vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află 

în interiorul unității de învățământ. 

 Am  stabilit locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate 

aruncării/eliminării măștilor uzate. Acestea sunt  de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu 

sac în interior. 

 

 Organizarea grupurilor sanitare 
 Vom asigura  decalarea pauzelor astfel încât să fie limitat numărul de elevi  prezenti în 

grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice; 

 Vom gestiona fluxul de elevi care vor merge la toaletă; 

 Vom asigura reîncărcarea dispenserelor  cu săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de 

unică folosință; 

 Vom afișa materiale de informare privind igiena corectă. 
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 Organizarea programului școlar: 

 Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii 

cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrare și la ieșire 

în pause. 

 Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor: 

 Intervalele aferente pauzelor  vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă 

în parte. 

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

 Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice; 

 Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic; 

 Elevii nu vor practica jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică 

schimbul de obiecte.  

  Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare; 

 

 Sfaturi utile! 

 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei 

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

 Este interzisă părpsirea incintei școlii cu scopul procurării de produse alimentare; 

 Recomandăm ca fiecare elev  să deţină un marker personal pentru scrierea la tablă, 

șerveţele umede dezinfectante și șerveţele uscate, gel dezinfectant, pungă pentru depozitarea 

resturilor menajere și alte obiecte personale care trebuie aruncate.   

 Insistaţi ca fiul/fiica  dumneavoastră să respecte măsurile de prevenire /limitare pe cât 

posibil a îmbolnăvirii având permanent în vedere:   

 igiena riguroasă a mâinilor; 

 măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie; 

 purtarea măştii de protecţie; 

 respectarea distanţării fizice. 
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