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În contextul situației
epidemiologice cu

COVID-19

  

  

 

MERGI LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚĂ 

REGULI ȘI COMPORTAMENTE 

_____________________________  

Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în 
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
cu virusul SARS-CoV-2 
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S fatu r i  ut i le  p e nt r u  p ă r in ț i : 

·  Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei
din jur împotriva infecției cu noul coronavirus;

·  Explicați-i copilului 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;

·  Acordați importanță stării mentale a copilului și discutați cu el despre
orice modificări ale stării lui emoționale;

·  Învățați copilul regulile de igienă (spălatul pe mâini, purtarea corectă a 
măștii — pe nas, gură și bărbie — dar și importanța acestor lucruri);

·  Sfătuiți copilul să nu consume în comun mâncarea și băuturile și să nu 
schimbe  cu  alți  elevi  obiectele  de  folosință  personală  (atenție  la 
schimbul de telefoane, instrumente de scris etc);

·  Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului
(telefon, computer, mouse etc);

·  Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
·  În  situația  în  care  copilul  are  febră,  simptome  respiratorii  (tuse, 

dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de 
familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală;

·  În  cazul  în  care  copilul  se  îmbolnăvește  în  timpul  programului  (la 
școală),  luați-l  acasă  și  contactați  telefonic  medicul  de  familie  sau 
serviciile de urgență, după caz.

Părinții nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor 
însoți copiii în instituție, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există 
aprobarea conducerii.

Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace 
electronice în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a 
inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

Triajul  zilnic  se  efectuează  de  către  părinte,  acasă,  prin 
măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate a 
copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului/ 
elevului la cursuri.
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Părinții  vor  evalua  starea  generală  a  copilului,  vor  măsura 
temperatura, vor constata prezența/absența tusei, pierderea gustului, 
mirosului, dificultăți de respirație, vărsături, diaree.

Copiii  cu  temperatura  peste  37,3  grade  Celsius  și/sau  cu 
simptomele  enumerate  mai  sus  NU  vor  și  aduși  la  școală,  ci  vor 
contacta medicul de familie.

Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire
la absența elevului în următoarele situații:
· Elevul  prezintă  simptome  specifice  infectării  cu  virusul  SARS-

CoV-2;
· Elevul a fost diagnosticat cu noul coronavirus;
· Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-

CoV-2 și se află în carantină.

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:
· Când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus;
· Dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a

tractului respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2;
· Cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen,

nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători/prurit).

Este important ca părinții să conștientizeze cât de importantă este 
izolarea la domiciliu și netrimiterea în colectivitate a copiilor cu semne 
de boală infecțio-contagioasă.




