
 

INFORMARE 

cu privire la începerea cursurilor semestrul  II, an școlar 2020/2021 

 

 

Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu va funcționa, începând cu 08.02.2021, după SCENARIUL GALBEN: 

- Preșcolarii, elevii din clasele primare ( I – IV) și clasele terminale (VIII) – program cu prezență 

fizică, față-în-față; 

- Elevii din clasele V, VI, VII în activitate on-line. 

- Prezenta copiilor de la GRĂDINIȚĂ se face după orarul specific grădinițelor cu program 

prelugit, tabilit la începutul anului școlr actual. 

 

ORAR    Scenariul 2 

 LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI 

Modul 1 8.00 - 9.30 8.00 - 9.30 8.00 - 9.30 8.00 - 9.30 8.00 - 9.30 

Pauza 9.30-9.40      

Modul 2 9.40 – 11.10 9.40 – 11.10 9.40 – 11.10 9.40 – 11.10 9.40 – 11.10 

Pauza 11.10 -11.20      

Modul 3 11.20- 12.05 11.20- 12.05 11.20- 12.05 11.20- 12.05 11.20- 12.05 

 

     Aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza 

criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total 

de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:  

Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu 

respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie. Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor 

din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori  

Scenariul 2 Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi 

elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor 

normelor protecţie. Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 

1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.  

Scenariul 3  

a) Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar  

b) Participarea zilnică, în sistem on-line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu. Incidența cumulată 

în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori 

 

 Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:  

a) cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;  

b) cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, și se află în 

carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 

c) cei care așteaptă să fie testați sau au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană 

care a fost testată și care asteaptă rezultatele. 

 *Elevii vor purta mască în permanență, în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unității 

de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior. 

             *Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinţi, 

alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea 

conducerii unităţii de învăţământ. 

              *Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de 

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

 

  Măsuri de protecţie la nivel individual  
Spălarea/dezinfectarea mâinilor  

1. Atât elevii cat şi personalul au obligația de a se spăla /de a-și dezinfecta mâinile:  

a. imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;  

b. înainte de pauzele de masă;  



c. înainte şi după utilizarea toaletei; 

d. după tuse sau strănut;  

e. ori de câte ori este necesar. 

 2. Purtarea măştii de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial va fi 

purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unității de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât 

în interior şi exterior. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 

Sfaturi utile pentru părinţi: 

1. Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;  

2. În cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, parintele se va prezenta 

imediat la unitatea școlară pentru preluarea prescolarului /elevului şi va contacta telefonic medicul de 

familie sau serviciile de urgenţă, după caz;  

3. Discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei 

cu virusul SARS-CoV2 ;  

4. Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, să 

respecte măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecţiei;  

5. Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui 

emoţionale; 

6. Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum să 

respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; invăţaţi-vă 

copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după 

servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;  

7. Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea 

purtării acesteia;  

8. Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi elevi 

obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi 

alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii;  

9. Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, 

mouse etc.);  

10. În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, 

vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi 

copilul la şcoală; 

 11. Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii 

în unitatea de învămant, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcoli; 

 12. Comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea 

identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în 

colectivitate; 

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în 

următoarele situaţii:  

• Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;  

• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;  

• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.  

Alte dispoziții:  

* În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie 

specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare.  

* Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală 

minimum trei zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze 

diagnosticul, adeverința pe care elevul o va preda letric sau transmite electronic dirigintelui/ 

învățătorului de la clasă.  

 

                                                               Director, 

                                                 Prof. Claudiu CANCIU 


