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                              Recomandări pentru părinți 

    Planificarea procesului de învățământ se realizează în 

perioade incerte, iar scenariile posibile solicită adaptări 

rafinate pentru fiecare dintre beneficiarii și resursele implicate. 

Ţinând cont de contextul local şi de realitățile și 

constrângerile/oportunitățile în care funcționează  instituția 

noastră  de învățământ, propunem o serie de recomandări:  



1. Vorbiți-i copilului despre cum acesta se 

poate proteja pe el, dar și pe cei din jur 

împotriva infecției cu noul coronavirus. 

Copilul cunoaște câte ceva despre virus și 

pandemie, dar îi vor apărea noi întrebări. 

Pregătiți-vă să răspundeți sincer și să 

căutați răspunsuri împreună.  

Tăcerea și secretele nu ne protejează copiii! 

 



.       

2. Verificați în fiecare dimineață 

 dacă fiul/fiica dumneavoastră 

are semne de boală – febră mai 

mare de  37.3 ̊C,  tuse, diaree, 

dureri de cap puternice, vomă, 

 dureri musculare, dificultăți de 

respirație, dureri în piept,  

somnolenţă ș.a.  



\ 

3. Copilul care prezintă  semne de boală sau a 

fost în contact cu o persoană diagnosticată cu 

COVID-19  va rămâne acasă, iar 

învăţătorul/dirigintele va fi anunțat. 



4. Revenirea în colectivitate a copiilor care 

au avut probleme de sănătate şi au 

absentat de la şcoală se va realiza 

obligatoriu în baza unei adeverinţe 

medicale care să precizeze diagnosticul, 

pe care elevul o va preda 

învăţătorului/dirigintelui la  prima oră de 

curs. 



5. Puneți împreună, în ghiozdanul copilului, 

următoarele: o sticlă cu apă, o gustare, șervețele 

umede, șervețele uscate, soluție dezinfectantă 

pentru mâini pe bază de alcool de 70% şi măști de 

protecție (în pungi separate, de rezervă). 



6. Aveți grijă ca fiul/fiica dumneavoastră  să 

poarte mască în spațiile publice unde nu se 

poate respecta distanțarea fizică. Alegeți-i 

masca potrivită: să îi acopere nasul și gura, 

să fie adaptată vârstei, să nu îi îngreuneze 

respirația. 



7. Învățați-vă copilul cum să se spele pe 

mâini corespunzător (atunci când ajunge 

la școală, când se întoarce acasă, înainte 

și după servirea mesei, înainte și după 

utilizarea toaletei și ori de câte ori este 

necesar) și vorbiți cu acesta despre cum 

respectăm sfaturile generale cu privire la 

o igienă corespunzătoare și păstrarea 

distanței.  



8. Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun 

mâncarea sau băuturile și nu să nu schimbe cu alți 

elevi obiectele de folosință personală (atenție la 

schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, 

jucării etc.). De exemplu, nu oferiți nimic de mâncat 

sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere 

sau cu alte ocazii. 



9. Curățați/dezinfectați zilnic acasă 

obiectele de uz frecvent ale copilului 

(telefon, tabletă,computer, mouse etc.).   

Este recomandat ca acesta să poarte 

uniforma școlară,  pe care să o aerisiți în 

momentul în care ajunge acasă.  



10. Părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea 

unității de învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea 

acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care  

există aprobarea conducerii școlii.   

La preluarea copilului de la şcoală, persoana 

desemnată de familie să îndeplinească această sarcină 

va purta corect masca de protecţie. 

 



11. Comunicarea cu învăţătorii/profesorii  

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.  



12. Analizați opțiunile pentru deplasarea la școală. 

Încurajați-vă copilul, dacă are posibilitatea, să 

meargă la școală pe jos sau aduceți-l 

dumneavoastră cu mașina. Dacă acest lucru nu e 

posibil, alegeți o rută și o oră mai puțin aglomerate. 

Amintiți-i copilului că trebuie să poarte masca bine 

ajustată pe față (nas și gură). Învățați-l să păstreze 

distanța față de alți pasageri (cel puțin 1 m). 

Spuneți-i să stea mai aproape de o sursă de aer 

(geam deschis), evitând să se poziționeze față în 

față cu alți pasageri. 



13. Explicați-i copilului  că nu trebuie sub nicio 

formă să-i stigmatizeze pe cei care au avut 

boala, după reîntoarcerea la școală. Toți 

trebuie să înțeleagă faptul că virusul îi poate 

afecta pe oricare dintre ei, indiferent de zona 

în care locuiesc, de etnie, de vârstă, de gen 

sau de situația materială a părinților. 



14.Copilul dumneavoastră ar putea să aibă  

nevoie de mai mult sprijin decât de obicei, iar 

acest lucru poate duce la provocări adiționale, 

cum ar fi îngrijorarea, stresul sporit, anxietatea 

și frustrarea. Pentru a-l face să se simtă 

acceptat, iubit și în siguranță, îmbrățișați-l, 

țineți-l de mână în timp ce povestiți sau îi 

comunicați ceva mai trist, spuneți-i cuvinte de 

laudă, faceți glume, prezentați-i  informații și 

perspective pozitive. 



 

 

În Şcoala Gimnazială Nr. 28   

învăţăm cu plăcere şi suntem în 

siguranţă ȋn fiecare zi! 

 

                 Vă mulţumim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material adaptat/preluat după: 
-Ministerul Educaţiei şi Cercetării,  Ghidul privind măsurile sanitare şi de 
protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei 
COVID-19, din 31.08.2020 

- Norme privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile 
de învățământ în perioada pandemiei COVID-19, Ordin MEC/MS nr. 
5487/1494/2020, Mo, Partea I nr. 804/1.09.2020 

- La şcoală în siguranţă - UNICEF 



REUŞIM ȊMPREUNĂ! 


