MINI-GHID PENTRU ELEVI
ÎN ŞCOALA ANTICOVID
-Ciclul gimnazial-

Introducere
Scopul acestui ghid este de a
oferi instrucțiuni clare, care
trebuie implementate, în
vederea funcționării în condiții
de siguranță a unităților de
învățământ în contextul
prevenirii, depistării din timp și
al controlului COVID-19. Este
nevoie de măsuri de precauție
pentru a preveni și diminua
răspândirea potențială a
infecției SARS-CoV-2 în unitățile
de învățământ.

SFATURI PENTRU ELEVI ÎN ȘCOALA
ANTICOVID
Acest mini-ghid cuprinde recomandări și sfaturi pentru elevii de gimnaziu,
în contextul situației epidemiologice generate de pandemia Covid-19;

Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare în societate în contextul
importanței accesului echitabil la educație și, totodată, este nevoie de o
responsabilizare a tuturor persoanelor implicate și respectarea tuturor
normelor prevăzute în acest ghid, scopul fiind acela de a diminua riscul de
infectare.
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1. ÎN DRUM SPRE/DE LA ȘCOALĂ
Dacă folosești transportul în comun ca să mergi și să
vii de la școală, poartă întotdeauna o mască și
curăță mâinile cu dezinfectant când cobori.
Evita aglomerația!
Păstrează distanța!
Respectă distanța fizică în stradă, evitând
interacțiunea în grupuri mari dacă mergi pe jos spre
și de la școală.
După lecții, mergi direct spre casă, evitând vizitarea
locurilor publice aglomerate.

Recomandări:
- Spală-te pe mâini cât mai frecvent posibil sau folosește un
dezinfectant pe bază de alcool: de fiecare dată când pleci de
acasă, înainte de a pune masca și după ce ai dat-o jos, la
sosirea în școală, când folosești toaleta sau când atingi obiecte
pe care le-au atins și alții.
- Menține distanța de cel puțin 1 m pe coridor, în sala de clasă
și în curtea școlii.
- Respectă direcțiile de acces spre și dinspre sala de clasă,
conform „traseelor prestabilite” pentru deplasare în școală.
- Evită (în vederea prevenirii aglomerării) deplasările
nejustificate pe coridoare sau spre toalete.

2. Cum să fii în siguranţă
la intrarea în şcoală
- Asigură-te că nu ai temperatură (mai
mare de 37,3 grade) și nu te simți rău
înainte de a pleca de acasă.
- Spune-le părinților dacă este ceva în
neregulă.
- Ia cu tine un dezinfectant de mâini,
servețele umede și cel puțin două
măști.

3. Măsuri de protecţie în sala de clasă









Spală-te des pe mâini!
Tușește sau strănută în pliul cotului sau
într-un șervețel!
Utilizează un șervețel de unică folosință,
după care aruncă-l!
Salută-i pe ceilalți fără să dați mâna!
Nu vă strângeți în brațe!
Păstrează distanțarea fizică, evită
aglomerațiile!
Poartă mască atunci când te afli în
interiorul școlii!

În siguranţă la şcoală!
-Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de
sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor
timp de minimum 30 minute, apoi în timpul
recreațiilor minimum 10 minute și la finalul
zilei;
-Trebuie evitate experimentele practice
care necesită mișcare și/sau interacțiune
strânsă între elevi.

-Elevii și personalul didactic/didactic
auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în
timpul orelor de curs, cât și în timpul
recreației, atunci când se afla în interiorul
școlii.

-Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în
bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată
perioada cursurilor;
-Participă la toate lecțiile organizate în sala de clasă și online,
conform orarului stabilit.
-Implică-te responsabil în activitățile organizate în sala de clasă
sau în instituție, conform formatului de desfășurare stabilit.
-Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
- Este interzis schimbul de obiecte personale;
- Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre
exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul
clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;

4. AŞA DA!
•Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna
pe mască!
•Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri!
•Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică
sau marginea tare!
•Pune masca cu partea colorată spre exterior!
•Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului!
•Acoperă nasul, gura și bărbia!

AŞA DA!
•Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe
lateralele feței!
•Evită să atingi masca!
•Scoate masca apucând-o de barete!
•Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o
scoți!
•După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu
capac!
•Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini după ce arunci
masca!

-

5. AŞA NU!
Nu folosi o mască ruptă sau umedă!
Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie!
Nu purta o mască prea largă!
Nu atinge partea din față a măștii!
Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a
face altceva ce necesită reatingerea măștii!
 Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane!
 Nu refolosi masca!
 Nu schimba masca de protectie cu altă persoană!






-

AŞA NU!
 Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile
neigienizate!
 Acoperiți gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau
folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați
sau să tușiți! După aceea, aruncați batista utilizată.
 Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent
folosind șervețele/lavete/produse biocide/virucide!
 Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome
precum febră, tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă
simptomatologie de boală!
 Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji!

6. Noul an şcolar

În Şcoala Gimnazială Nr.28
Galaţi
învăţăm cu plăcere
şi suntem în siguranţă
ȋn fiecare zi!
Vă mulţumim!
Material adaptat/preluat dupa:
-Ministerul Educatiei si Cercetării
“Ghidul privind măsurile sanitare si de protecție în unitatile de învatamânt
preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19”, din 31.08.2020
-”La scoala in siguranta”- Unicef
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