
 
REGULI DE URMAT ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ DE CĂTRE ELEVII 

PARTICIPANŢI LA PREGĂTIREA EX. DE EVALUARE NAŢIONALĂ 
 

 Elevii repartizați pe grupe și ore diferite, vor intra în unitate pe la intrare 
PROFESORI (dinspre strada Roşiori).  

  La intrarea în unitate a elevilor se va realiza TRIAJUL epidemiologic minimal 
(măsurarea temperaturii, care nu trebuie să depăşească 37,3 grade C) de către un 
cadru medical.    

 În situația în care un elev prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de 
sănătate este precară nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu 
recomandarea de a se adresa medicului de famile pentru stabilirea diagnosticului. 

 După realizarea triajului şi primirea echipamentului de protecţie (măşti de 
protecţie), elevii merg în sala de clasă repartizată şi ocupă locul indicat (sala si 
poziţia în bancă rămân aceleaşi pe toată durata perioadei de pregătire).  

 Pregătirea se realizează pe discipline de examen şi durează 2 ore / zi. Elevii nu vor 
beneficia de pauză. Pentru situaţii urgente pot merge la toaletă numai în intervalul 
orar stabilit pentru fiecare grupă în parte , astfel încât elevii să nu se intersecteze.  

 Elevii au obligaţia de a respecta traseul stabilit de unitate pentru accesul în sala de 
clasă repartizată, pentru ieşirea din unitate, precum şi distanța față de colegi care 
trebuie să fie de cel puţin 1,5 metri.  

 La finalizarea programului elevii vor fi conduşi până la ieşire de către cadrul 
didactic.  

 La ieşirea din unitate, elevii vor arunca masca folosită într-un loc special 
semnalizat şi vor primi o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu. 

 Pe toată durata cursurilor/examinării se vor respecta regulile generale ale unei 
conduite sănătoase (distanțarea socială- mininum 1,5 metri, purtarea măştii de 
protecţie, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul 
cotului, folosirea batistelor de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei 
din jur, igienizarea mâinilor cu substanţe dezinfectante). 

 

 


