
 

PLAN DE REDESCHIDERE  ELF 2020 

Plan pentru redeschiderea Liceului 
Teoretic „ELF” - nivel primar  
 
 

 
OBIECTIV:  
Stabilirea tuturor protocoalelor și proceselor necesare revenirii la 
școală în luna septembrie 2020, în locațiile școlii primare „Elf”, în 
așa fel încât sănătatea fizică și emoțională, precum și siguranța 
elevilor și a profesorilor să fie asigurate. 
 
STRATEGIA NOASTRĂ:  
Strategia și politica de redeschidere a Liceului Teoretic „Elf” se 
bazează pe recomandările Inspectoratului Școlar Județean, 
Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății 
precum și a ghidurilor UNICEF și CDC cu privire la măsurile 
necesare de prevenire și răspândire a Covid-19 în unitățile școlare. 
 
 
 

 
Ne pregătim pentru redeschiderea anului școlar în data de 14 septembrie, în formula clasică, „față în față”, ghidându-ne după 
următoarele principii: 
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I. MEDIU DE ÎNVĂȚARE PREDICTIBIL 

 
La „Elf”, avem oportunitatea de a lucra cu efective de maxim 26 de elevi în clasă, precum și cu un număr mare de cadre didactice. 

Totodată, numărul mare de ore suplimentare din oferta școlii ne permite acoperirea trunchiului comun din curriculumul național,  
obligatoriu, în timp real și ne oferă șansa de a organiza activități flexibile pentru elevii noștri, fără riscul de a nu acoperi programa 
școlară. 

 

❖ Organizarea unui mediu de învățare 
predictibil pentru toți copiii noștri 

❖ Menținerea flexibilității planurilor de 
organizare a programului educațional la 
nivelul întregii noastre instituții 

❖ Stabilirea unor practici interne specifice 
acestei perioade 

❖ Aplicarea strictă a regulilor de distanțare 
fizică, de igienă și dezinfecție zilnică la 
nivelul întregii noastre instituții 

❖ Stabilirea si aplicarea cu strictețe a Regulilor 
de sănătate pentru toți copiii și personalul 
nostru didactic și nedidactic 

❖ Asigurarea și aplicarea cu strictețe a triajului 
zilnic a tuturor copiilor și personalului 
didactic și nedidactic parcursul programului 
zilnic. 

❖ Stabilirea unei proceduri clare si stricte cu 
privire la modul de prevenire și acțiune în 
cazul depistării cazurilor suspecte sau 
confirmate de Covid-19 în rândul copiilor 
sau personalului instituției noastre de 
învățământ. 
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Începând cu 14 septembrie a acestui an, ne propunem revenirea la școală în formulă completă, „față în față”, respectând toate normele și 
legislația actuală cu privire la cele trei scenarii  (verde, galben și roșu) de reluare a activității în învățământ.  
 
Detalierea normativelor în vigoare în cazul aplicării scenariilor de reluare a activității precum și cadrul legal de continuare a școlarizării 
la Liceul Teoretic „Elf” sunt clarificate de Actul Adițional la Contractul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021. 
 

Respectând normele de organizare particulare scenariilor propuse de Ministerul Sănătății și Ministerul Învățământului, dorim să 
ne asigurăm că spațiile școlii noastre vor fi pregătite pentru a-i acomoda pe toți elevii noștri. 
 
Acțiunile pe care școala noastră le-a întreprins deja sau sunt în plină desfășurare, în vederea începerii noului anului școlar sunt:  
 
❖ Măsurarea fiecărei săli de studiu și asigurarea spațiului necesar. 
❖ Organizarea unor spații de joacă și învățare în exterior, în curtea școlii, pentru organizarea de activități atractive pentru elevi în timpul 

pauzelor și pentru a limita contactul între clase. 
❖ Încheierea de parteneriate pentru desfășurarea de activități educaționale în 2 spații satelit de învățare ( în afara școlii ) pentru elevii 

noștri - „Elf Hub” și „Descoperă Natura”. 
❖ Implementarea la nivel primar, începând cu luna septembrie, a proiectul educațional ROOTS, un proiect amplu de învățare activă în 

spații informale și outdoor cu o frecvență de minim 2 zile pe lună pentru toți elevii noștri.  
❖ Asigurarea formării și perfecționării cadrelor didactice prin cursuri de prim ajutor, de educație în natură și tehnici de predare în medii 

informale, precum și tehnici avansate de predare online și integrare a tehnologiei la clasă. 
❖ Implementarea sistemului de Live streaming în fiecare sală de clasă, pentru a preîntâmpina situațiile problematice în care un efectiv de 

elevi ar trebui să rămână acasă sau în cazul trecerii la scenariul „roșu”, de predare exclusiv online. 
❖ Consultarea constantă cu DSP și stabilirea unei colaborări cu un medic epidemiolog în vederea stabilirii „Regulilor de igienă și 

sănătate”, a circuitelor și a procedurii de igienizare a spatiilor. 
 
 
II. ABORDARE FLEXIBILĂ 
 

Considerăm că pentru a reuși să prioritizăm atât sănătatea cât și educația, va fi nevoie de flexibilitate din partea școlii și a părinților.  
Acest an școlar presupune schimbări esențiale și ne pregătim să acomodăm nevoile de învățare ale elevilor noștri atât la distanță, cât 

și în școală, prin identificarea unor  soluții și circuite care să limiteze cât mai mult contactul între elevi.  
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LIVE STREAMING 
 
În cazul în care un elev sau un membru al familiei sale va suferi din cauza pandemiei cauzate de virusul Sars-Cov 2, va fi necesar să 

rămână în carantină, izolare sau sănătatea nu îi va permite accesul fizic la școală, vom asigura accesul elevului la ore prin Live Streaming.  
În fiecare sală de clasă va fi implementat un sistem de camere video cu microfon încorporat, astfel încât elevii noștri să poată participa 

în mod activ și în timp real la toate activitățile de predare.  
Toți elevii care se vor afla în carantină sau izolare, vor avea acces nemijlocit și direct la platforma de Live Streaming și ne vom asigura 

că vor menține legătura cu cadrele didactice de la clasă pe perioda izolării. 
Pentru elevii ai căror părinți formulează o cerere prin care doresc din proprie inițiativă o variantă de program școlar în formă  exclusiv 

„online”, școala va transmite informațiile necesare accesării platformei de Live Streaming, în urma consultării cu cadrele didactice și 
consiliul de conducere. În acest caz, părinții vor depune o cerere individuală pe platforma Adservio către conducerea școlii, nu mai târziu 
de data de 7 septembrie.  
 
 

ORAR FLEXIBIL ȘI PARTICULARIZAT 
 
Pentru că sănătatea tuturor este un principiu esențial în reluarea activității școlare,  vom implementa un orar flexibil, adaptat spațiilor 
noastre, cu scopul de a limita contactul între elevi și a respecta normele de igienizare în vigoare. 
 
Modificarea orarului zilnic de activitate se va face prin: 
 
1. DECALAREA INTERVALELOR ORARE   
 
❖ PRIMIRE/ PLECARE A ELEVILOR 
❖ PAUZE  
❖ SERVIREA MESEI DE PRÂNZ 
 
 
2. CONFIGURAȚIA CLASELOR și DISTRIBUȚIA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚARE 
 
3. OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

4. SPAȚII ALTERNATIVE DE ÎNVĂȚARE 
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Obiectivul nostru este să minimalizăm impactul negativ al unui orar zilnic incert sau prea complicat și să asigurăm confortul, dar și 
sănătatea membrilor comunității noastre. Orarul zilnic al ieșirilor în curte și al mesei este ajustat în așa fel încât copiii să interacționeze în 
grupuri restrânse. Protocolul de distanțare socială va fi implementat atât la primirea, cât și la preluarea copiilor prin respectarea orarului 
și prin circuitele anunțate de către școală. 
 

1. DECALAREA INTERVALELOR ORARE :   
 
❖ Primirea/plecarea elevilor în/din incinta școlii, servirea mesei și pauzele care se desfășoară în curtea școlii vor fi decalate:  
 

 
 
 

Primire elevi Pauze în curtea 
școlii 

Ora de masă Pauze în curtea 
școlii 

Plecare elevi Circuit intrare-ieșire 

Clasa a IV-a A 7.50-8.00 9.45-10.10-gustare în 
clasă 
10.10-10.30-pauză 
afară în zonă alocată 

13.00-13.30 
Sala de mese 1 
Grup sanitar: etaj 3 

13.30-14.00 16.10-16.20 Poarta secundară, 
intrarea 3, etaj 

Clasa a IV-a B 7.50-8.00 9.45-10.10-gustare în 
clasă 
10.10-10.30-pauză 
afară în zonă alocată 

13.30-14.00 
Sala de mese 2 
Grup sanitar: etaj 3 

13.00-13.30 16.10-16.20 Poarta principală, 
intrarea 3, etaj 
 
 

Clasa a III-a A 8.00-8.10 9.45-10.10-gustare în 
clasă 
10.10-10.30-pauză 
afară în zonă alocată 

13.30-14.00 
Sala de mese 1 
Grup sanitar: etaj 3 

13.00-13.30 16.00-16.10 Poarta principală, 
intrarea 3, etaj 
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Clasa a III-a B 8.00-8.10 9.45-10.10-gustare în 
clasă 
10.10-10.30-pauză 
afară în zonă alocată 

13.30-14.00 
Sala de mese 2 
Grup sanitar: etaj 3 

13.00-13.30 16.00-16.10 Poarta secundară 
intrarea 3, etaj 

Clasa a II-a A 8.10-8.20 9.45-10.10-gustare în 
clasă 
10.10-10.30-pauză 
afară în zonă alocată 

13.00-13.30 
Sala de mese 1 
Grup sanitar: etaj 3 

12.30-13.00 16.20-16.30 Poarta secundară 
intrarea 3, etaj 

Clasa a II-a B 8.10-8.20 9.45-10.10-gustare în 
clasă 
10.10-10.30-pauză 
afară în zonă alocată 

13.00-13.30 
Sala de clasă 
Grup sanitar: etaj 2 

12.30-13.00 16.20-16.30 Poarta principală 
intrarea 2, etaj 

Clasa I A 8.20-8.30 9.45-10.10-afară 
10.10-10.30-gustare 
în clasă 

12.30-13.00 
Sala de clasă 
Grup sanitar: etaj 2 

12.00-12.30 15.40-15.50 Poarta principală 
intrarea 2, etaj 

Clasa I B 8.30-8.40 9.45-10.10-afară 
10.10-10.30-gustare 
în clasă 

13.00-13.30 
Sala de clasă 
Grup sanitar: etaj 2 

12.30-13.00 15.50-16.00 Poarta principală 
intrarea 2, etaj 

Clasa preg. A 8.10-8.25 9.45-10.10-afară 
10.10-10.30-gustare 
în clasă 

12.00-12.30 
Sala de clasă 
Grup sanitar: etaj 2 

12.30-13.00 15.40-15.50 Poarta secundară,  
intrarea 2, etaj  
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Clasa preg. B 8.25-8.40 9.45-10.10-afară 
10.10-10.30-gustare 
în clasă 

12.00-12.30 
Sala de clasă 
Grup sanitar: etaj 2 

12.30-13.00 15.50-16.00 Poarta secundară,  
intrarea 2, etaj 

 

*Poarta principală- intrarea obișnuită 

*Poarta secundară- intrarea se va realiză pe scările Căminului 2 

Respectarea de către părinți/ reprezentanți legali ai elevilor a intervalelor orare de primire și preluare a copiilor este obligatorie. 

Părinții elevilor aflați în imposibilitatea de a respecta intervalul orar de primire / preluare al clasei, vor formula o cerere individuală, 
motivată, adresată învățătorului clasei. Cererea de modificare a intervalului orar de primire / preluare va fi trimisă nu mai târziu de data 
de 7 septembrie.  

Nerespectarea de către părinți / reprezentanții legali ai elevilor a intervalelor orare de primire / plecare din școală va duce la interzicerea 
accesului în incinta școlii a elevului în cauză și notarea absenței „nemotivate” în catalog.  

În afara acestor intervale orare, porțile școlii vor rămâne închise. 

Prezența părinților în spațiile interioare ale școlii este interzisă.  

În cazul claselor pregătitoare și a elevilor noi transferați, părinții vor putea preda și prelua copiii de la cadrele didactice aflate în curtea 
școlii în primele două săptămâni de școală, pentru facilitarea procesului de acomodare. În aceste cazuri, se va respecta cu strictețe distanța 
de 1 m între adulți și copii, iar adulții vor purta obligatoriu masca de protecție, chiar și în spațiile exterioare. 
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2. CONFIGURAȚIA CLASELOR ȘI DISTRIBUȚIA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚARE: 

Clasa Spațiul de învățare Configurația efectivului de elevi 

Pregătitoare A Etaj 2 
 

Efectiv complet 

Pregătitoare B Etaj 2 Efectiv complet 

Clasa  I A Etaj 2 Efectiv complet 

Clasa I B Etaj 2 Efectiv complet 

Clasa a II-a A Etaj 3 Efectiv complet 
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Clasa a II-a B Etaj 2 
 

Efectiv complet 

Clasa a III-a A Etaj 3 Efectiv complet 

Clasa a III-a B Etaj 3 Efectiv complet 

Clasa a IV-a A Etaj 3 Efectiv complet 

Clasa a IV-a B Etaj 3 Efectiv complet 

 

3.  OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

Oferta educațională, pe perioada pandemiei, va suferi modificări, astfel încât să putem asigura gradul cel mai înalt de siguranță pentru 
elevi, cu o atenție sporită pentru limitarea contactului între clase. 

 

a) LIMBILE STRĂINE 

Întrucât, prin tradiție, clasele noastre se împărțeau, pentru limba principală, între engleză și germană și limba secundară între engleză, 
germană și franceză, am considerat că, în aceste condiții, riscul de a comasa grupele este prea mare și că această ofertă educațională 
merită reconsiderată. După principiul impus de autorități, în măsura în care este posibil și ori de câte ori este posibil, principiul de urmat 
a fost clasa= sala de grupă.  

În organizarea orelor de limbi străine, vom păstra principiul o clasă = o sală de clasă. Efectivul de elevi al unei clase va fi împărțit, în 
funcție de opțiunea de limbă, în două grupe care vor lucra concomitent în sala de clasă, atât cu profesorul de limba engleză, cât și cu cel 
de limba germană. Detalii suplimentare despre modul de organizare, împărțirea elevilor pe grupe diferite în clasă și specificul fiecărei 
ore de limbi străine în acest an la „Elf”  vă va fi comunicat în Newsletter-ul catedrei de limbi,pe care îl veți primi în perioada următoare.   
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b) ORELE DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Considerăm că activitatea fizică este esențială pentru dezvoltarea armonioasă și pentru sănătatea copiilor.  În condițiile actuale însă, ne 
propunem să acordăm o atenție sporită modului de organizare al activității din orele de educație fizică și sport având în vedere 
sănătatea și siguranța elevilor. Astfel: 

În școală se vor desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; 

În cazul utilizării de echipamente sportive, va fi asigurată dezinfectarea după fiecare folosire a lor de către un efectiv de elevi; 

Orele de educație fizică vor fi organizate cu precădere în spațiile exterioare, respectiv în curtea școlii. În cazul în care vremea nu va 
permite acest lucru, orele de educație fizică se vor desfășura în sala de clasă / sala de sport și vor presupune activitate fizică redusă, 
activități teoretice de joc sportiv sau alte activități care permit păstrarea distanței de 1 m între elevi sau 1,5 m fără purtarea măștii de 
protecție. 

 

c) ORA DE INFORMATICĂ 

Orele de informatică se vor desfășura  în sala de clasă sau în laboratorul de informatică, cu aplicarea protocolului de igienizare al 
spațiilor comune. În funcție de posibilitatățile orarului și a procedurii de igienă, cursurile de informatică se vor desfășura în mediul cel 
mai sigur cu privire la sănătatea elevilor. 

d) CURSURILE OPȚIONALE 

În vederea limitării interacțiunii între efective diferite de elevi, în luna septembrie și octombrie, cursurile opționale de după-masă nu vor 
mai fi organizate. 

În cazul în care sănătatea, circuitele interne ale școlii și reglementările legale vor permite, oferta de cursuri opționale va fi reluată la 
momentul oportun.  

e) ACTIVITĂȚI OUTDOOR ÎN ȘCOALĂ: 

Credem în importanța timpului petrecut afară și a experienței directe de învățare a copiilor atunci când sunt expuși naturii și 
fenomenelor naturale.  
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În acest sens, la Elf vom implementa proiectul educațional ROOTS - “RĂDĂCINI”, care se va desfășura pe parcursul întregului an 
școlar 2020-2021. 

Programul educațional al elevilor va încorpora un număr mai mare de activități în aer liber și în spatii formale și informale. Așadar: 

❖ Anumite clase pot desfășura unele activități educaționale în spațiile exterioare ale școlii ( curtea școlii ).   

❖ Spațiile exterioare, precum „ATELIER Brâncuși“-zona cauciucuri, „ROMA“-zona amfiteatru, STUDIO „Reggio Emilia“ - zona foișor 
vor fi împărțite pe zone și alocate fiecărei clase, prin rotație, pentru a reduce riscul aglomerării unui anumit spațiu de recreere sau de 
învățare.  

 

f) ACTIVITĂȚI OUTDOOR ÎN ALTE SPAȚII DE ÎNVĂȚARE: 

„ELF HUB”, „DESCOPERĂ NATURA” și PĂDUREA 

În parteneriat cu aceste două spații satelit, din afara sediilor de școală, ne propunem organizarea unui an școlar puțin diferit, un an 
școlar îmbogățit de mai multe experiențe de învățare outdoor, de tip explorare și ‘learn by doing’. În această perioadă, cadrele noastre 
didactice se pregătesc prin cursuri de formare OUTDOOR și prim-ajutor. 
Pentru școala primară ne dorim organizarea a minim 2 ieșiri pe lună în spații din natură. Credem că educația actuală are nevoie de 
revigorarea pe care natura, interesele și curiozitatea naturală a copiilor o implică în mod nemijlocit. Prezentarea amplă a proiectului 
nostru educațional pentru anul 2020-2021, o veți primi la scurt timp după începerea anului școlar. Sperăm într-un parteneriat școală-
părinți care are la bază interesele principale și sănătatea copiilor. 
 

III. PRACTICI INTERNE ȘI MODIFICĂRI ALE RUTINELOR ZILNICE 
 
1. Bun venit claselor pregătitoare! 
 

Vom organiza întâlniri în aer liber cu învățătorii și părinții copiilor care în toamnă vor începe clasa pregătitoare. La aceste întâlniri nu 
vor participa copiii, iar din rândul părinților, va participa doar câte un adult. De asemenea, vom organiza o zi scurtă de școală, în 
intervalul 9.00-11.00, doar cu copiii, pentru a oferi posibilitatea profesorilor de la clasă și copiilor să se cunoască. Aceste întâlniri vor fi 
organizate înainte de începutul școlii. 
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Detalii suplimentare despre modul de organizare al ceremoniei de început de an, al ședințelor cu părinții precum și al procurării 
uniformelor școlare veți primi în perioada următoare. 

 
2. Clasele a III-a-Povestea continuă! 
 

Întrucât clasele a III-a vor începe ciclul de dezvoltare alături de o nouă învățătoare, ne dorim ca elevii să aibă oportunitatea să 
interacționeze într-un mod mai puțin formal cu învățătoarea clasei, printr-o activitate ce avea avea loc în școală, înainte de data de 14 
septembrie. Informații suplimentare veți primi de la cadrele didactice responsabile de clasă. 

 
3. Ceremonia de început de an 
 

Vom organiza ceremonia de început de an pentru toți elevii școlii noastre, păstrând distanța socială și introducând intervale orare 
flexibile, în funcție de numărul maxim de persoane admise în incintă și de specificul spațiilor școlii. 

Purtarea măștii de către toți participanții adulți va fi obligatorie la ceremonia de începere a anului școlar. 
Informații suplimentare despre ceremonia de început de an, veți primi în săptămâna 7-11 septembrie. 

 
4. Cum va arăta sala de clasă? 
 
Copiii își vor petrece o mare parte din zi în sala de clasă desemnată lor.  
Profesorii de specialitate se vor deplasa în clasele desemnate și atribuite fiecărei clase în parte. Sălile de clasă sunt amenajate respectând 
distanțarea socială de 1 metru între copii, iar acolo unde acest lucru nu a fost posibil, fie clasele au fost împărțite în două, fie pe bănci s-
au montat panouri separatoare de plexiglas.  
Mobilierul din clasă va fi igienizat periodic, pe parcursul zilei. 
Primele săptămâni de școală vor fi dedicate înțelegerii fluxurilor și circuitelor în școală, precum și înțelegerii importanței respectării 
normelor de distanțare și igienă.   
 
 
IV. CUM PROTEJĂM SĂNĂTATEA COPIILOR ÎN ȘCOALĂ 
 
Toate informațiile de mai jos, le puteți găsi detaliate în procedura internă pentru combaterea și prevenția infectării cu Covid-19 și in 
Regulile de Sănătate 2020-2021. 
 
1. TRIAJUL ZILNIC 
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Școala, prin personalul medical sau personalul special desemnat, va asigura triajul zilnic atât al copiilor cât și al întregului personal 
didactic, nedidactic și auxiliar.  
 
Părinții vor fi obligați să verifice zilnic starea de sănătate a copiilor iar în cazul în care observă orice simptom de boală, să contacteze 
medicul de familie sau medicul de specialitate și să rețină copilul acasă. 
 
Simptomele care vor fi verificate zilnic sunt următoarele: 
 
Febră - peste 37, 3  
Tuse seacă sau cu expectorație 
Dificultăți de respirație 
Stare de oboseală 
Dureri musculare 
Durere de cap - cefalee 
Gât roșu sau inflamat 
Nas congestionat  
Diaree sau dureri de burtă 
Greață sau vărsături 
 
Pentru nivel primar, triajul zilnic al copiilor se va face pe parcursul zilei, ori de câte ori va fi nevoie. 
 
Documentul „Reguli de Sănătate” specifică situațiile în care Liceul Teoretic „Elf”  va interzice intrarea în școală a elevilor sau oricăror 
persoane care prezintă semne de boală. 
Orice absență a copiilor va fi motivată și anunțată cu 24 de ore înainte, de către părinți. 
 
2. IGIENA ÎN ȘCOALĂ 
 
În interiorul școlii, la nivelul tuturor grupurilor de copii și profesori, igiena personală va fi constant consolidată ca principiu esențial al 
sănătății noastre, a tuturor.  
Copiii se vor spăla pe mâini la intrarea și la ieșirea din școală, din sala de clasă, după utilizarea băii și înainte și după mic dejun, gustare 
și prânz. 
 
Protocolul de igienizare a întregii școli, dezinfecția constantă a suprafețelor, a grupurilor sanitare și a spațiilor din exterior se va aplica cu 
strictețe.  
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Protocolul de igienizare și produsele de dezinfecție folosite vor fi în conformitate cu regulamentul DSP și cu ordinul Ministerului 
Sănătății va ține cont specificul școlii și de numărul copiilor. 
 
 
3. REGULILE DE SĂNĂTATE & ACTUL ADIȚIONAL 
 
Liceul Teoretic „Elf”  a redactat și revizuit documentul intitulat „Reguli de sănătate” care conține toate informațiile importante, precum 
și protocolul sanitar intern, necesar prevenției și combaterii îmbolnăvirilor în rândul membrilor comunității noastre. 
 
Regulile de sănătate, precum și Actul adițional la Contractul de școlarizare, care va detalia scenariile și măsurile financiare propuse de 
către Liceul Teoretic „Elf”  pentru anul școlar 2020-2021, vor fi înmânate spre consultare și spre semnare tuturor părinților/ 
aparținătorilor legali ai copiilor, înainte de începerea anului școlar. 
 
Pandemia reprezintă o perioadă extinsă de incertitudine, determinând creșterea fricilor și anxietăților legate de sănătate, familie și 
siguranță financiară. Până la un punct, îngrijorările și comportamentule de siguranță sunt normale, problema aparând atunci când 
apelăm la ele în mod excesiv. Pe termen lung,  fricile și anxietățile sunt alimentate și pot apărea diferite tulburări de anxietate (ex. panică, 
fobii, tulburări obsesiv-compulsive). Ceea ce ne ajută sunt comportamentele de prevenție a răspândirii virusului, dar nu în exces. 
 
 
 
4. CARANTINA, IZOLAREA: CE AVEM DE FĂCUT? 
 
Această secțiune conține informații generale cu privire la ce se va întâmpla și ce avem de făcut în cazul în care un membru al comunității 
noastre este suspect de infectare sau confirmat pozitiv cu Covid-19. 
Procedura internă cu privire la prevenirea și infectării cu Covid 19 și măsurile necesar a fi luate la nivel instituțional va fi pusă la 
dispoziția părinților spre consultare și luare la cunoștință împreună cu „Regulile de sănătate” ELF 2020-2021. 
 
 
SCENARIUL 1: SIMPTOME DE BOALĂ PREZENTE ASOCIATE CU COVID 19 - CAZ SUSPECT 
 
Persoana care prezintă simptome de boală trebuie să fie consultată de un medic în maxim 24 de ore de la depistarea simptomelor. 
Medicul va analiza starea de sănătate și va face recomandări cu privire la necesitatea testării pentru Covid-19.  
Recomandăm ca în cazurile suspecte să se efectueze testarea pentru a evita orice suspiciune de Covid-19 în rândul copiilor.  
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Înainte de întoarcerea la școală, părintele trebuie să prezinte avizul de intrare în colectivitate al copilului în original, cu parafa și 
semnătura medicului curant. 
Copilul se va putea întoarce la școală doar în momentul în care nu mai prezintă niciun simptom de boală. 
 
 
SCENARIUL 2: SIMPTOME DE BOALĂ ȘI TEST POZITIV COVID-19 
 
Carantina minimă este de 10 zile pentru cazurile depistate pozitiv cu Covid-19. 
Școala va informa în mod proactiv toți membrii comunității care au interacționat în mod direct cu persoana infectată și va anunța 
Direcția de Sănătate Publică. 
Școala va acționa ulterior în conformitate cu recomandările DSP. 
 
La întoarcerea în colectivitate copilul/ persoana infectată trebuie să prezinte 2 teste consecutive negative și avizul de intrare în 
colectivitate al medicului de familie/ medicului curant, în original. 
 
SCENARIUL 3: ASIMPTOMATIC CU TEST POZITIV COVID-19 
 
Carantina minimă este de 10 zile pentru cazurile depistate pozitive cu Covid-19, indiferent dacă pacientul prezintă sau nu semne de 
boală. 
Școala va informa în mod proactiv toți membrii comunității care au interacționat în mod direct cu persoana infectată și va anunța 
Direcția de Sănătate Publică. 
Școala va acționa ulterior în conformitate cu recomandările DSP. 
La întoarcerea în colectivitate copilul/ persoana infectată trebuie să prezinte 2 teste consecutive negative și avizul de intrare în 
colectivitate al medicului de familie/ medicului curant, în original. 
 
SCENARIUL 4: CONTACT DIRECT AL UNEI PERSOANE TESTATE POZITIV CU COVID-19 
 
Contacte directe sunt considerate persoanele cu care un elev / angajat ELF a interacționat pentru o perioadă de timp mai lungă de 15 
minute și interacțiunea nu a avut loc în spații exterioare, păstrându-se distanța socială sau purtarea măștii de protecție. 
Se recomandă testarea urgentă a contactelor directe și izolarea lor pentru o perioadă de 14 zile după expunere. 
 
ATENȚIE! 
În următoarele situații -  caz suspect sau caz confirmat de Covid-19, în rândul membrilor familiei elevului ( sau contactelor directe ) -  
părinții trebuie să informeze în mod urgent cadrul didactic de la clasa copilului sau asistentul medical al școlii. 
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5. PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE 
 
Întreg personalul didactic, nedidactic și auxiliar al școlii va purta în mod obligatoriu masca de protecție pe tot parcursul zilei, în spațiile 
interioare ale clădirilor. 
Purtarea măștii de către personalul școlii în exterior va fi obligatorie doar dacă păstrarea distanțării fizice nu este posibilă. 
Copiii de nivel primar vor fi nevoiți să poarte masca de protecție la școală, în spațiile interioare. 
Părinții tuturor elevilor vor purta în mod obligatoriu masca de protecție în momentul predării și preluării elevilor de la școală.  
 
6. POLITICI DE CĂLĂTORIE 
 
Descurajăm călătoriile în afara zonei noastre, în săptămâna dinainte de începerea școlii (7-13 septembrie). Dacă s-au produs călătorii într-
o zonă cu un nivel ridicat de transmisie, vă vom solicita să ne anunțați înainte de a veni la școală. Pe tot parcursul anului școlar, toate 
familiile care călătoresc în afara României, în zone care sunt considerate zone COVID cu risc mai mare decât orașul sau țara noastră, 
trebuie să anunțe școala despre călătorie. 


