
Dragi elevi, stimați părinți,   

În Școala Gimnazială Ghimbav, începând cu 8 februarie 2021, activitatea școlară  va 
fi organizată și se va desfășura conform scenariului roșu, astfel:  - participarea zilnică, cu 
prezență fizică în unitatea de învățământ, a tuturor elevilor din  învățământul primar și a 
preșcolarilor, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor  de protecție;   

- participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din clasele V-VIII.   
Scenariul roșu presupune ca incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de 

Covid  din localitate este mai mare de 3/1000, dar mai mică de 6/1000 locuitori.  Scenariul 
de funcționare se va actualiza săptămânal sau ori de câte ori va fi nevoie, în  funcție de 
evoluția epidemiologică la nivelul orașului Ghimbav.   

Menționăm că scenariul după care funcționează școala noastră este aprobat de 
CJSU.  Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în 
permanență, în  sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de 
învăţământ şi în timpul  pauzelor, atât în interior şi exterior.   

Vom respecta cu toții Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii 
în  cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 
pentru  prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.   

Vă asigurăm că școala este dezinfectată, igienizată, curată, aerisită. Există materiale 
de  curățenie, igienă și dezinfecție, săpun lichid, dezinfectant pentru mâini, apă caldă, hârtie 
igienică,  prosoape de hârtie, covorașe dezinfectante.   

Traseele sunt bine stabilite, există circuite funcționale,de asemenea programul orar 
al  începerii/finalizării cursurilor zilnice și pauzele sunt decalate.  

Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei este limitată prin alocarea aceleiași săli 
pentru o  singură clasă de elevi. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală";  Este 
stabilit un spaţiu necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte  de 
îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.   

Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de 
învățământ  (părinţi, alţi însoţitori etc.) este interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru 
care este necesară  aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Părinții/însoțitorii copiilor cu 
cerințe educaționale  speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu 
respectarea normelor de protecție  sanitară necesare.   

După finalizarea perioadei de carantină/izolare, elevul va reveni la şcoală cu 
adeverinţă  medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea 
diagnosticului și care  atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.   

Informații pentru părinți ( extras din Ordinul comun MEC/MS):   
Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel 

încât  revenirea în şcoală să se facă în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze 
starea de  sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.   

Sfaturi utile pentru părinţi:   
1. Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;  
2. În cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, parintele se va 
prezenta  imediat la unitatea școlară pentru preluarea prescolarului /elevului şi va contacta 
telefonic medicul  de familie sau serviciile de urgenţă, după caz;   
3. Discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur 
împotriva  infecţiei cu virusul SARS-CoV2 ;   
4. Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, 
să  respecte măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecţiei;   
5. Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării 
lui  emoţionale;   
6. Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre 
cum să  respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea 



distanţei; invăţaţi vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se 
întoarce acasă, înainte şi   
după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;   

7. Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa 
şi  necesitatea purtării acesteia;   
8. Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi 
elevi  obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu 
oferiţi  alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii; 9. 
Curăţaţi/dezinfectaţi  zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 
computer, mouse etc.);   
10. În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), 
diaree,  vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, 
şi nu duceţi  copilul la şcoală;   
11. Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea 
însoţi  copiii în unitatea de învămant, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există 
aprobarea  conducerii şcolii;   
 12. Comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în 
vederea  identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a 
îmbolnăvirilor  în colectivitate. Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire 
la absenţa elevului  în următoarele situaţii:   
• Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;   
• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;   
• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în 
carantină.  

Facem apel la responsabilitate, calm, încredere, la  respectarea tuturor măsurilor 
sanitare și de organizare, la comunicare și colaborare.   

Pe măsură ce apar alte informații oficiale de interes public, vă vom informa.   
Sănătate tuturor și succes în semestrul al II-lea al acestui an școlar!   

Director,   
prof. Paise Liana Sanda  

 


