
EXTRAS  

 

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVIND PREGĂTIREA SESIUNILOR DE EXAMEN, 

ÎN CONTEXTUL PREVENIRII ȘI COMBATERII INFECTĂRII CU SARS-CoV-2 

 

Intrarea în incinta unității de învățământ pe perioada 02.06 - 12.06. 2020 se face: 

 accesul elevilor/ cadrelor didactice/ personalul didactic auxiliar/ personalul nedidactic/ 

persoanelor  străine, se face prin  intrarea principală, din strada Comerţului, nr. 11 C . 

 Evidența persoanelor care intră în incinta unității de învățământ se face în baza 

reglementărilor interne, aprobate la nivelul unității școlare.  

 Cadrul medical care asigură asistența medicală în cadrul unității de învățământ măsoară 

temperatura persoanelor care intră în incinta unității de învățământ (personalul didactic, 

didactic auxiliar, nedidactic şi elevi).  

  Pentru a se permite accesul, temperatura nu trebuie să depășească 37,3ᵒC. 

 

1. Elevul va parcurge traseul de la intrarea în unitatea de învăţământ până la sala de clasă, pe un 

traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică. 

 

2. Elevul este însoțit de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învăţământ până în sala 

de clasă. 

3. La intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie 

amplasate:   

- la intrarea elevilor și a cadrelor didactice:  

 covoraş dezinfectant, 

 măşti de protecţie,  

 substanţe dezinfectante pentru mâini. 

 

4. Deplasarea în cadrul unității de învățământ se face utilizând doar intrările/ieşirile, sensurile 

de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă şi alte încăperi stabilite și semnalizate 

corespunzător 

 

5. Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta mască de protecţie pe 

toată durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau 

săpun. 

 

6. În sălile de clasă activităţile se vor desfăşura cu maximum 10 elevi, situaţi la cca. 2 metri 

distanţă unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfăşurării activităţilor din 

unitatea de învăţământ; Grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada 

desfăşurării activităţilor de pregătire. 



Repartizarea subgrupelor pe cabinete metodice se face conform unui orar stabilit pentru 

această perioadă.  

7. În perioada 2-12 iunie, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai 

mare de 3 ore pentru elevii de liceu şi de 2 ore pentru elevii de gimnaziu. 

      În perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate  

decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic; 

Orarul activităților desfășurate în această perioadă, este comunicat fiecărei subgrupe:   

8. Colectarea măştilor purtate se va face doar în locuri speciale, semnalizate corespunzător, 

amenajate în unitatea de învăţământ astfel:  

 la intrarea/ieșirea principală, un recipient; 

 la ieșirea elevilor spre strada Comerţului nr.11C (spre parc), un recipient.  

 

9. La sfârşitul activităţilor, elevii primesc câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu. 

       Distribuirea măștilor la părăsirea unității școlare se face la parter, punctul de acces/ ieșire al 

elevilor, de către persoana desemnată la nivelul unităţii. 

10. Elevii vor fi însoţiţi de către cadrul didactic, după finalizarea activităţilor, până la ieşirea din 

incinta unității de învățământ. 

11. pe tot parcursul derulării activităţilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei 

conduite sănătoase (distanţarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, 

strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur). 

 

 

 


