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Deschiderea școlilor este o chestiune
delicată în perioada pandemiei COVID-19, în
contextul în care mulți copii și familiile
acestora experimentează dificultăți
economice suplimentare, izolare socială,
precum și alți factori de stres. Școlile
reprezintă o componentă decisivă a
comunităților și au un impact major asupra
bunăstării, creșterii și dezvoltării elevilor și
a familiilor acestora. Educația are un rol
hotărâtor asupra sănătății, întrucât cultivă
abilități de viață, cunoștințe și
raționamente, conștientizare la nivel socio-
emoțional, implicare comunitară, menite să
îi ajute pe oameni de-a lungul întregii
vieți.  Primăvara anului 2020 a adus
schimbări fără precedent în societatea
noastră și în sistemul nostru educațional.
Privind în perspectivă la anul școlar 2020-
2021 în grădinițele și școlile din România,
anticipăm continuarea răspândirii virusului
SARS-CoV-2, la care elevii, profesorii și
personalul școlar se vor expune. 

De aceea, este important ca fiecare persoană din interiorul
comunității noastre să ia măsurile necesare, în vederea
reducerii transmiterii virusului, în special în rândul
persoanelor cu risc mare de îmbolnăvire, ținând cont, în
același timp, de nevoia menținerii unui sistem educațional
puternic, ce are capacitatea de a susține în mod eficient
personalul, elevii și persoanele cu care aceștia intră în
contact. Scopul acestui document este de a veni în
întâmpinarea nevoilor resimțite de comunitățile școlare și
de a informa despre politicile, practicile și strategiile pe
care școlile trebuie să le implementeze, precum și despre
recomandările pe care acestea ar trebui să le aibă, în
vederea optimizării procesului educațional și promovarea
sănătății și siguranței. Astfel, vom reuși să reducem riscul
infectării pe tot parcursul anului școlar.  În funcție de
evoluția situației pandemice, vom publica constant câte o
serie de îndrumări suplimentare, menite să ne ghideze cu
privire la modul în care putem asigura siguranța în
sănătate.  

SCOP
Menținerea unui mediu sănătos pentru toți 
membrii comunității LRF.

PREAMBUL 



Acest scenariu poate fi implementat în situația în care
indicatorii actuali ai infectării cu COVID-19 se vor menține la
valorile actuale sau se vor îmbunătăți.Elevii desfășoară orele
în format fizic, purtând mască în mod corespunzător
(ajustată pe dimensiunea feței, în așa fel încât să acopere
nasul și gura) PE TOT PARCURSUL PREZENȚEI ÎN
UNITATEA ȘCOLARĂ (în interior, permanent, iar în exterior,
oricând nu este asigurată distanța de 1 metru față de cei cu
care interacționează) și menținând o distanțare fizică de cel
puțin 1 metru pe toată durata orelor de curs. În timpul
pauzelor, elevii vor continua să mențină distanțarea fizică,
excepție făcând momentele care nu presupun o interacțiune
mai lungă de 10 minute, descrise de următoarele situații:-
depozitarea/preluarea lucrurilor personale în/din vestiarele
de pe hol  -tranzitarea spațiilor comune (hol, scări, curtea
exterioară)*** SE ACCEPTĂ DOAR MĂȘTILE
CHIRURGICALE ȘI CELE TEXTILE, ȘI NU CELE
IMPROVIZATE (EȘARFE, BANDANE, BATISTE, GULERE
ETC.)
Elevii nu vor schimba sala de curs, urmând să își desfășoare
orele DOAR în sala care le-a fost alocată. 

SCENARII PROPUSE

 De asemenea, aceștia nu își vor schimba locurile în bănci, nu
vor împrumuta obiecte personale de la ceilalți și nu vor servi
decât produsele alimentare proprii. Deplasările în clasă vor fi
limitate pe cât posibil.Orele de curs vor avea o durată de 45
de minute, iar pauzele de 15 de minute, timp necesar
efectuării aerisirii sălilor de curs, igienizării mâinilor, elevii
fiind încurajați să petreacă cât mai mult timp în aer
liber.Pentru fiecare ciclu în parte, programul de început al
orelor va fi decalat, pentru a putea permite triajul zilnic,
conform normelor în vigoare (verificarea temperaturii și a
stării generale). Elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal vor
servi masa ambalată individual, în clasele proprii/spații
exterioare. Preșcolarii vor servi masa la cantină,
respectându-se distanțarea fizică și menținându-se
separarea grupelor. Antepreșcolarii vor servi masa în sala de
grupă. Organizarea programului de after-school se va realiza
astfel încât elevii să nu fie nevoiți să se mute din sala în care
au desfășurat cursurile din programul de dimineață. Pentru a
putea înființa o grupă de afterschool, este necesar un număr
minimum de 8 elevi din aceeași clasă.

Revenirea integrală la școală



În acest scenariu, școala trebuie să limiteze
numărul de persoane din interiorul clădirilor
la 50% din capacitatea maximă de ocupare.
Trebuie respectată distanțarea socială de
minimum 1 metru în permanență. Dacă
aceasta nu este posibilă, trebuie redus
numărul de participanți din încăpere. Acest
scenariu poate fi implementat în
eventualitatea înrăutățirii indicatorilor de
infecție ai COVID-19 la nivel local, regional
sau național. De asemenea, scenariul 2 va fi
implementat în școală în cazul în care apar
grupuri de persoane infectate la nivel de
clase sau la nivelul întregii școli.

SCENARII PROPUSE

Model hibrid cu distanțare socială
strictă și limitare de capacitate

Acest scenariu poate fi implementat
dacă indicatorii locali, regionali sau
naționali ai infectării cu COVID-19 se
înrăutățesc în așa măsură încât
necesitatea învățării la distanță este
inevitabilă. Elevii și profesorii vor utiliza
metode de învățare la distanță, în
scopul evitării adunării în grupuri
numeroase.

Învățarea la distanță



 Coordonatorul programului COVID-191.

Dispoziții: Scenariile 1 și 2

Coordonatorul activităților de prevenire a infecției cu
SARS-COV-2, desemnat la nivelul unității, este Felicia
Căpitanu. Aceasta va fi în permanentă legătură cu
personalul medico-sanitar, didactic și auxiliar al școlii, cu
elevii și cu familiile acestora, cu reprezentanții
inspectoratului școlar al Municipiului București, cu
autoritățile sanitare locale, abordând, în cadrul discuțiilor
pe care le au, aspecte legate de îngrijorările, provocările și
lecțiile învățate din activitățile de prevenire a răspândirii
COVID-19, după nevoie.



Dispoziții: Scenariile 1 și 2

Asigurăm existența marcajelor pe podelele din toate zonele din incinta școlii (clase, holuri, băi, recepție, cancelarii etc.), pentru a evita
aglomerarea. Am evaluat și am revizuim capacitatea claselor, cu scopul de a crea cât mai mult spațiu posibil între persoane, prin utilizarea
zonelor alternative mai încăpătoare.  Pentru a asigura normele de siguranță în sănătate impuse, accesul autoturismelor în curtea
campusului este interzis. În vederea evitării supraaglomerării la începutul programului, orarul elevilor a fost decalat după cum urmează:-
ora 7:45 - nivel preșcolar- ora 8.00 - nivel primar- ora 9.00 - nivel gimnazial și licealPentru antepreșcolari (Grupa Mini) și preșcolari (Grupa
Mică, Grupa Mijlocie, Grupa Mare), triajul se va efectua la poartă, urmând ca, dacă un elev este depistat ca având temperatură sau o stare
vizibilă de rău (gât iritat, tuse, secreții nazale etc.), acesta să fie preluat imediat de către părinte/tutore legal. La plecare, părinții vor lua
legătura telefonic cu educatorul/profesorul de after, care îi va aduce copilul la poartă. Accesul părinților în unitate este INTERZIS chiar și
la finalul programului.Pentru elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal, triajul se va efectua la intrarea în corpul A, excepție făcând elevii
din clasele de început de ciclu (Clasa Pregătitoare, Clasa   V-a, Clasa a IX-a), care vor fi îndrumați de către cadrele didactice pentru a
ajunge la clasele lor.În cazul în care un elev are temperatură sau prezintă simptome de răceală, acesta este izolat într-o încăpere special
amenajată pentru astfel de situații, în care va fi monitorizat în permanență de către personalul medical echipat cu mască, vizieră, halat
impermeabil, mânuși, bonetă, botoși. Acesta va aștepta în acest spațiu până va fi preluat de către părinte/ tutorele legal.  
*** Spațiul destinat persoanelor simptomatice care așteaptă să fie preluate acasă este diferit de cabinetul medical.  Acest spațiu este
delimitat de zona în care se aplică orice alte tratamente medicale elevilor și personalului școlar. Dimensiunea acestui spațiu permite
distanțarea socială de 2 metri între persoane. Igienizarea corespunzătoare a acestuia se va efectua între oricare 2 utilizări.
*** Se consideră că o persoană prezintă   febră începând cu 37,3° C. Pentru a reduce perioada de interacțiune dintre elevi, aceștia au
obligația de a merge direct în clasă după ce ies din mașină, și viceversa. Accesul părinților în curtea școlii este STRICT INTERZIS. 

2. Distanțarea socială și reducerea expunerii la infecție



Elevii au obligativitatea de a ajunge înainte de momentul începerii orelor, ca
personalul medical să aibă timp suficient pentru a efectua triajul. Elevii care au
frați care încep orele mai devreme, pot veni împreună, cu mențiunea că vor merge
direct în sala lor de clasă.Restricționăm prezența părinților și a vizitatorilor în
incinta campusului școlii, cu excepția acelora care și-au programat întâlnirile cu cel
puțin 24 de ore înainte.Întrerupem distribuirea de alimente în regim de autoservire
în cantina școlii. Mâncarea și gustările de la școală trebuie să fie ambalate
individual și servite direct elevilor.

Dispoziții finale. 
Recomandări.
Pe cât posibil, profesorii de Educație fizică și sport și de Educație muzicală vor
desfășura orele afară, pentru ca elevii să își poată derula activitatea fără mască.
Întrerupem activitățile care aduc laolaltă grupuri mari de persoane sau activități
care nu permit existența distanțării sociale, precum adunările, excursiile, folosirea
echipamentului destinat locurilor de joacă de către grupuri mari, în același timp.

2. Distanțarea socială și reducerea expunerii la infecție



3. Reguli cu privire la măștile de protecție
Purtarea unei măști de protecție este obligatorie pentru întregul personal al școlii, pentru
toți elevii, precum și pentru toate celelalte persoane prezente în incinta școlii. Măștile de
protecție au menirea de a proteja alte persoane, în cazul în care purtătorul nu știe că este
infectat. Este foarte important ca nasul și gura să fie perfect acoperite, fără ca masca să
fie excesiv de strâmtă sau prea largă. 

Sunt exceptați de la purtarea măștii de protecție preșcolarii.

Elevii au posibilitatea de a-și înlătura masca de protecție temporar, atunci când sunt
implicați în activități fizice în spațiu închis (de exemplu: când se desfășoară activități în sala
de sport, unde nivelul de efort face dificilă purtarea unei măști), precum și în timpul orelor
sau a activităților desfășurate afară. Persoanele care participă la astfel de activități au
obligația de a menține o distanță fizică de cel puțin 2 metri. Măștile de protecție pot fi
înlăturate temporar și în vederea hrănirii sau a hidratării, dar trebuie să se țină cont de
păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri de alte persoane.

*** Nerespectarea regulilor referitoare la purtarea corespunzătoare a măștii constituie o
abatere disciplinară și atrage după sine o serie de sancțiuni ce vor fi detaliate în cadrul
ședinței cu părinții, de la începutul anului școlar.



Vârstnicii 
Copiii care au afecțiuni de ordin neurologic, genetic
sau de metabolism sau care au o insuficiență cardiacă
congenitală 
Persoanele care prezintă următoarele afecțiuni
medicale:

Următoarele categorii de persoane sunt considerate ca
având un risc mai mare de a dezvolta complicații în urma
infectării cu virusul COVID-19:   

- Boală pulmonară cronică   
- Afecțiuni ale inimilor   
- Sistem imunitar deficitar   
- Diabet   
- Boală renală cronică sub dializă   
- Obezitate 

Datele curente referitoare la impactul stării medicale și
la posibilitatea ca ele să crească riscul apariției unor boli
severe, având ca principală cauză COVID-19, sunt
limitate și pot suferi modificări pe măsură ce știința
evoluează.

Suntem deschiși la a crea proceduri inviduale pentru
elevii/familiile acestora și pentru personalul școlii, în
vederea auto-identificării riscului crescut de
îmbolnăvire din cauza COVID-19. 
Vom oferi posibilitatea învățării de la distanța
elevilor vulnerabili din punct de vedere medical, care
din acest motiv nu se pot întoarce să învețe   la
școală sau în sistem hibrid. Elevilor care au un risc
mai mare de a dezvolta complicații în urma infectării
cu virusul COVID-19 li se recomandă să rămână să
își desfășoare activitatea în mediul online, urmând
să li se întocmească un plan pentru rezolvarea
cererilor de învățare alternativă sau pentru
redistribuirea sarcinilor de lucru.De asemenea, se
recomandă desfășurarea activității în mediul online
a elevilor cu cerințe educaționale speciale, ca
urmare a interzicerii accesului în școală pentru
persoanele care nu fac parte din corpusul profesoral
și didactic-auxiliar. 
Vom evalua toate planurile actuale pentru a veni în
întâmpinarea tuturor elevilor cu nevoi speciale și le
vom actualiza după nevoi, astfel încât să se reducă
riscul de expunere la infectarea cu virusul COVID-
19.

Dispoziții: Scenariile 1 și 2

4. Protejarea grupurilor vulnerabile



Dispoziții: Scenariile 1 și 2

În vederea încurajării unor comportamente de igienă sănătoasă,
vom pune la dispoziția elevilor consumabilele corespunzătoare
(săpun, dezinfectant pentru mâini, șervețele de hârtie), care să
fie amplasate strategic în zonele unde vor fi folosite frecvent.
Pentru elevi și pentru personalul școlii, vom implementa o rutină
de igienizare a mâinilor, incluzând pauze speciale de
dezinfectare, în timpul și între activitățile didactice din cadrul
fiecărei zile. 

Recomandări: Scenariile 1 și 2  

Ca modalități de promovare a normelor de igienă, vom utiliza
suportul video și posterele amplasate în zone vizibile.

5. Practici de igienă



Dispoziții: Scenariile 1 și 2

În cadrul școlii, vor fi desemnați responsabili care se vor ocupa cu gestionarea produselor
antibacteriene (sterilizatori și dezinfectanți) și cu pregătirea inițială și continuă a acestora,
astfel încât să se respecte indicațiile menționate pe etichetele produselor. 

Am stabilit un program zilnic de curățare și de dezinfectare a suprafețelor des utilizate
(suprafețe de lucru din sala de clasă, bănci individuale, jucării, echipamente) în sala de clasă și în
spațiile comune. 

În timpul folosirii produselor de curățare, spațiile vor fi aerisite corespunzător, prin deschiderea
ușilor și a ferestrelor, pentru a permite aerului să circule. 

Vom asigura materialele didactice necesare, cu scopul de a evita folosirea la comun a acestora.
Astfel, am decis să  acordăm elevilor pachete individuale cu rechizite/cutii individuale de jucării. 

Încurajăm depozitarea de către elevi a obiectelor personale în dulapuri, în recipiente și în bănci
individuale etichetate.

6. Curățarea și manipularea materialelor



Verificarea personalului școlar și a elevilor în mod regulat în vederea depistării simptomelor și autoevaluarea stării de sănătate a
acestora pe parcursul zilei ajută la identificarea rapidă a semnelor de infectare și reduc expunerea. Personalul și elevii trebuie să
fie atenți la starea personală de sănătate pe durata zilei. Personalul sau elevii care dezvoltă simptome trebuie să anunțe imediat
cabinetul medical școlar, care va lua legătura cu medicul școlii. În cazul în care un profesor sau un elev este depistat pozitiv cu
SARS-COV-2, asistentul medical înștiințează medicul unității, care are obligația de a anunța DSP-ul.

Dispoziții: Scenariile 1 și 2

Vom instrui frecvent personalul școlar, elevii și familiile acestora cu privire la simptomele infectării cu COVID-19. În cazul în care
un profesor/elev este depistat pozitiv, se impune izolarea sa la domiciliu timp de 14 zile, revenirea în colectivitatea realizându-se
doar în baza unui test cu rezultat negativ și cu avizul de intrare în colectivitate, semnat de medicul de familie. În cazul în care un
profesor este depistat pozitiv, toți profesorii cu care a luat contact direct și toți elevii din clasele în care acesta predă vor intra
automat în izolare timp de 14 zile, urmând să își desfășoare activitatea în mediul online.

***Se consideră contact direct orice interacțiune mai lungă de 15 minute, la o distanță mai mică de 2 metri, fără mască.În cazul
în care un elev este depistat pozitiv, toți elevii din clasa sa și toți profesorii care predau la acea clasă vor intra automat în
izolare timp de 14 zile, urmând să își desfășoare activitatea în mediul online.
În cazul în care un părinte este depistat pozitiv, rămâne în izolare timp de 14 zile, urmând să își desfășoare activitatea în mediul
online DOAR ELEVUL CARE FACE PARTE DIN FAMILIA ACESTUIA. 

Vom dezvolta un plan de suplinire a angajaților aflați în concediu medical și vom adapta sarcinile 
de lucru în conformitate cu situația prezentă.

7. Monitorizarea și excluderea în caz de boală



O singură strategie de prevenire nu va împiedica răspândirea virusului COVID-19, dar un plan de strategii atent selecționate
poate reduce substanțial riscul infectării. Membrii comunității școlare, incluzând personalul, elevii, familiile, vizitatorii și alte
persoane, trebuie să dovedească vigilență în monitorizarea simptomelor și protejarea celorlalți prin izolare la domiciliu în
condiții de boală, urmând recomandările oficiale pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19. 

Dispoziții: Scenariile 1 și 2

Persoana responsabilă cu oferirea de informații privind COVID-19 (de exemplu, asistenta medicală) va comunica autorităților
avizate situația cazurilor pozitive existente în școală. Întregul personal al școlii și familiile acestora trebuie să cunoască
responsabilul și modalitatea de comunicare cu acesta.Personalul și familiile elevilor vor raporta școlii dacă ei sau elevii prezintă
simptome de COVID -19, au un test pozitiv de COVID-19 sau au intrat în contact cu cineva pozitiv în ultimele 14 zile într-o
manieră în care se respectă legislația în vigoare și protecția datelor. De asemenea, elevii vor raporta educatorilor, învățătorilor,
diriginților orice plecare din oraș, urmând ca, odată cu revenirea la școală, să completeze o declarație pe proprie răspundere,
prin care își asumă faptul că nu au intrat în contact direct cu persoane infectate cu SARS-COV2 și că nu prezintă simptome
specifice acestei boli.  
*** Modelul de declarație urmează să fie distribuit de conducerea școlii la începutul anului școlar.

În cazul depistării unui caz de COVID-19 în rândul elevilor sau al personalului unității, școala are obligația de a informa părinții cu
privire la acest aspect, fără a se divulga identitatea celui infectat. Cu toate acestea, datele reale vor fi folosite în derularea
anchetei epidemiologice.

8. Gestionarea cazurilor de COVID-19 suspecte sau confirmate pozitiv



Recomandări: Scenariile 1 și 2

Ne-am asigurat că toate sistemele de alimentare cu
apă (ex. robinete, dozatoare de apă) au fost
dezinfectate înainte de redeschiderea școlilor. 

Cu toate acestea, încurajăm personalul școlar și elevii
să-și aducă recipiente proprii cu apă, în încercarea de
a reduce fluxul de utilizatori ai dozatoarelor. 

Vom asigura funcționarea corectă a sistemelor de
ventilație și aerisirea cu preponderență prin
deschiderea ușilor și a ferestrelor.

9. Sistemele de alimentare cu apă și de ventilație



Norme privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în
perioada pandemiei COVID-19

Guidelines for schools reopening in fall

The impact of Covid-19 pandemic on children in Romania

Finland and the Covid-19 response

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/08/DRAFT-ANEXA.pdf 

https://www.cdc.gov

https://www.unicef.org/romania/press-releases/unicef-report-covid-19-pandemic-
increases-risks-vulnerable-children-and-their

https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/education-finland-and-coronavirus
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