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Școala Gimnazială Nr. 4 – Sibiu                                                                 
Str. Spartacus, nr. 4- 6, Sibiu                                                                                     

Tel/Fax: 0269253595, E- mail: sc4sb@yahoo.com     

Sfaturi și instrucțiuni pentru părinți 

1. Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului dumneavoastră înainte de a merge la școală și 

după ce se întoarce de la școală. În situația în care copilul dumneavoastră are febră, simptome 

respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați imediat telefonic 

medicul de familie sau, după caz, serviciile de urgență și nu lăsați copilul la școală! Anunțați 

imediat profesorul diriginte despre astfel de situații medicale!  
2. Nu lăsați copilul la școală și anunțați imediat profesorul diriginte în următoarele situații: 

a. Copilul sau un membru al familiei cu care copilul locuiește este confirmat cu 

infecție SARS-CoV-2 și se află în perioada de izolare la domiciliu. 

b. Copilul sau un membru al familiei cu care copilul locuiește este declarat contact 

direct cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină. 

c. Copilul sau un membru al familiei cu care copilul locuiește așteaptă să fie testat sau 

a fost testat și așteaptă rezultatele. 

În situațiile de la punctele 1 și 2, dacă starea de sănătate a copilului permite, acesta poate urma 

activitatea didactică online. În caz contrar, este scutit medical și va recupera ulterior. 

3. Vorbiți cu copilul dumneavoastră despre cum se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur 

împotriva infecției cu noul coronavirus: să păstreze distanța, să poarte mască de protecție, să se 

spele/dezinfecteze frecvent pe mâini, să respecte întocmai regulile și programul stabilite de 

școală. Toate regulile sunt în interesul copilului dumneavoastră! Insistați să le respecte! 

4. Explicați-i copilului dumneavoastră că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la 

fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției. 

5. Acordați atenție stării mentale a copilului dumneavoastră și discutați cu el despre orice 

modificări ale stării lui emoționale. 

6. Învățați-vă copilul cum să se spele/dezinfecteze corect pe mâini. Instruiți-vă copilul să se 

spele/dezinfecteze frecvent pe mâini: când ajunge la școală, la intrarea în sala de clasă, 

înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei, când se întoarce acasă și 

ori de câte ori este necesar. 

7. Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța, 

necesitatea și obligativitatea purtării acesteia tot timpul cât este în colectivitate. 

8. Instruiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți 

elevi obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris etc.). Nu oferiți 

de mâncat sau de băut întregii clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii. 

9. Curățați/dezinfectați zilnic obiectele de uz frecvent ale copilului dumneavoastră – telefon, 

tabletă, computer, mouse etc. 

10. În cazul în care copilul dumneavoastră se îmbolnăvește în timpul programului școlar, copilul 

va fi izolat și veți fi anunțați imediat. În această situație trebuie să îl luați personal acasă în cel 

mai scurt timp posibil și să contactați medicul de familie sau, după caz, serviciile de urgență. 

11. Discutați cu copii d-voastră detaliile legate de accesul și circulația în unitatea de învățământ, 

care se face respectând cu strictețe intrările desemnate și circuitele marcate, astfel: 

-Elevii care au clasele la etajul corpului de clădire A vor intra în școală utilizând poarta mică și 

intrarea cadrelor didactice, se deplasează pe traseul marcat prin săgeți pentru intrare, respectând 

distanțarea fizică. Își dezinfectează încălțămintea pe covorașul îmbibat în dezinfectant și își 

dezinfectează mâinile folosind substanța dezinfectantă din distribuitorul aflat în apropierea ușii de 
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la intrarea în școală. Pentru a ieși din școală vor urma săgețile de pe coridoare/scări și vor ieși pe 

ușa dinspre curtea mare. La intrarea în școală, după o eventuală pauză, vor urma aceleași reguli 

ca la sosirea la școală.  

-Elevii care au clasele la parterul  corpului de clădire A vor intra în școală utilizând poarta mare 

și se deplasează pe traseul marcat prin săgeți pentru intrare, respectând distanțarea fizică, spre ușa 

de la curtea mica(sala de sport). Își dezinfectează încălțămintea pe covorașul îmbibat în 

dezinfectant și își dezinfectează mâinile folosind substanța dezinfectantă din distribuitorul aflat în 

apropierea ușii de la intrarea în școală și urmează traseul indicat de săgeți, spre sala lor de clasă. 

Pentru a ieși din școală vor urma săgețile de pe coridor și vor ieși pe ușa dinspre curtea mare. La 

intrarea în școală, după o eventuală pauză, vor urma aceleași reguli ca la sosirea la școală.  

-Elevii care au clasele în  corpul de clădire B vor intra în școală utilizând poarta mare și se 

deplasează pe traseul marcat prin săgeți pentru intrare, respectând distanțarea fizică, spre ușa de 

la clădirea mică (corpul B). Își dezinfectează încălțămintea pe covorașul îmbibat în dezinfectant și 

își dezinfectează mâinile folosind substanța dezinfectantă din distribuitorul aflat în apropierea ușii 

de la intrarea în școală și urmează traseul indicat de săgeți, spre sala lor de clasă. Pentru a ieși 

din școală vor urma sensul de mers indicat de săgețile de pe coridor/scări  și vor ieși în curte. La 

intrarea în școală, după o eventuală pauză, vor urma aceleași reguli ca la sosirea la școală.  

 

 

În sălile de clasă elevii se așază în bănci conform ordinii stabilite de profesorul diriginte. În 

fiecare sală de clasă se afișează „oglinda clasei” elaborată de profesorul diriginte, precizând în 

mod clar locul fiecărui elev. Este strict interzisă schimbarea locurilor elevilor în sălile de 

clasă! Este strict interzisă intrarea elevilor în alte săli de clasă! 

La intrările în unitatea de învățământ se amplasează covoare cu dezinfectant, dozatoare cu 

dezinfectant și un punct de predare/colectare măști de protecție. Fiecare persoană care are 

acces în unitatea de învățământ va trebui să aibă mască de protecție, dar dacă situația o impune, 

elevii și angajații pot solicita și vor primi măști de protecție suplimentare pe parcursul 

programului.  

Înaintea începerii, în timpul și după terminarea orelor de curs personalul de întreținere vor 

asigura curățirea și dezinfectarea tuturor spațiilor, conform instrucțiunilor stabilite de 

conducerea unității de învățământ și sub controlul acestuia și al personalului medical. Se vor 

utiliza materialele și metodele stabilite prin legislația în vigoare și protocolul intern. 

Suplimentar, în fiecare sală de clasă, după terminarea orelor de curs, se va pune în funcțiune o 

lampă cu UV/ozon, conform unui program stabilit. După utilizarea lămpii cu UV/ozon , se va 

aerisi obligatoriu sala de clasă. Părinții vor informa, copii, cu privire la importanța utilizării 

lămpilor UV/ozon în spațiile închise dar și cu privire la pericolul la care sunt expuși, dacă 

utilizează aceste aparate, în timp ce se află în încăpere, fiind interzisă utilizarea/atingerea 

acestor aparate! 

 

12. Accesul în unitatea de învățământ este permis strict elevilor și angajaților! 

 Este strict interzisă intrarea altor persoane fără aprobarea conducerii!  

 

Nerespectarea regulilor, instrucțiunilor și măsurilor de protecție stabilite prin 

OMEC/OMS 3235/93/2021 și prin documente interne atrage după sine 

sancționarea disciplinară conform prevederilor legale în vigoare. 

 


