
- Ciclul primar-  

MINI-GHID PENTRU 

ELEVI ÎN ŞCOALA 

ANTICOVID 



Introducere 

Scopul acestui ghid este de a 

oferi instrucțiuni clare, care 

trebuie implementate, în vederea 

funcționării în condiții de 

siguranță a Şcolii Gimnaziale Nr. 

28, Galaţi 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 Şcoală. 



SFATURI PENTRU ELEVI ÎN ŞCOALA 

ANTICOVID 

Acest mini-ghid cuprinde recomandări şi sfaturi pentru elevii din ciclul 

primar, în contextual situaţiei 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. 

 
 



AŞA DA/NU! 

 

PROGRAMUL 

ELEVULUI 

RERSPONSABIL 

 

ÎN DRUM 

SPRE/DE LA 

ŞCOALĂ 

1 

CUPRINS 

2 

4 5 

LA INTRAREA 

ÎN ŞCOALĂ 

ÎN SALA DE 

CLASA 

6 
NOUL AN 

ŞCOLAR  

3 



 
 

Dacă folosești transportul în comun ca să mergi și să vii de la 

școală: 

a) poartă întotdeauna o mască 

b) evită să ȋţi  atingi ochii, nasul sau gura 

c) curăță mâinile cu dezinfectant când cobori, 

 

 

 

Evita aglomeratia! 

 

 

Păstrează distanţa! 

 

 

1. ÎN DRUM SPRE/DE LA ŞCOALĂ 

1 

m 



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. 



2. Cum să fii în siguranţă la 

intrarea în şcoală  

 

Asigură-te că nu ai temperatură 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 și cel puțin două măști. 

ȘCOALĂ 



 Spală-te des pe mâini! 

După ce atingeți clanțe, banca sau alte 

obiecte care au fost atinse de mai multe 

persoane, spălați-vă pe mâini cu apă caldă 

și săpun cel puțin 20 de secunde. 

 

 Tușeste sau strănută în pliul cotului sau 

 într-un șervețel, pe care să-l aruncați apoi 

în coșul de gunoi. 

 

 Utilizează un șervețel de unică 

folosință,  

3. Măsuri de protecţie în sala de clasă 



 Respectaţi distanţa socială. Salutați-vă 

colegii de la distanța de 1 metru. 

Comunicați cât mai puțin, purtând 

mască, nu vă atingeți sau salutați cu 

mâna. 

 Poartă mască atunci când te afli în 

interiorul școlii! Asigurați-vă că 

acoperă nasul și gura, că nu are găuri și 

că nu e prea largă. Banda metalică 

trebuie să stea în partea de sus. Nu o 

atingeți după ce o puneți. 

 Nu vă atingeți cu mâinile și nu vă 

îmbrățișați, nu vă jucați jocuri care 

implică atinsul sau activităţi care 

implică schimbul de obiecte 

1 m 



 Mâncați  doar din pachețelul de acasă 

 

 

 

 

 Stați în spațiul din jurul băncii voastre. 

Nu vă apropiați de alte bănci. Nu 

schimbaţi locurile. Când ieșiți din 

bancă, asigurați-vă că nu vă apropiați 

de alte bănci. La pauză, ridicați-vă din 

bancă și așteptați până băncile din 

apropiere se golesc 



 Folosiți propriile rechizite! Nu 

folosiți/nu împrumutați obiecte străine: 

manuale, pixuri, creioane, telefoane. 

 

 Folosiți dezinfectant!Dezinfectați-vă 

mâinile la intrarea și ieșirea din clasă. 

Asigurați-vă că umeziți bine. Folosiți 

soluții ce conțin alcool.  

 

 

 

 Curățați obiectele/ suprafețele atinse 

des. Înainte de a vă așeza pe scaune și a 

atinge banca ștergeți-le cu niște 

șervețele  



 Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau 

gura! Până când nu vă spălați mâinile 

nu atingeți cu mâinile murdare hainele 

și fața. 

 

 

 

 Solicitați ajutor, dacă vă simţiţi rău! 

 

 



4. 





5. Programul elevului responsabil 



6. Noul an de şcoală 



Material  realizat folosind: 

 

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării, “Ghid pentru învăţământul primar, 

Anul şcolar 2020-2021, Machetat de EDP; 

- “La şcoală în siguranţă”- ghidul elevului din ciclul primar  elaborat 

de Unicef; 

- 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. 



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 

images by Freepik.  

În Şcoala Gimnazială Nr.28,  

Galaţi 

învăţăm cu plăcere 

şi suntem în siguranţă 

ȋn fiecare zi! 

 

Vă mulţumim! 

Please keep this slide for attribution. 

 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


SUCCES! 


