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Nr. 1766.3/14.09.2020 

 

 

SET DE REGULI PENTRU PĂRINŢI  

în vederea prevenirii infecției cu virusul COVID – 19  

(Cf. Anexa I la OM nr. 5487/1494/2020) 

 
 

1. În calitate de parteneri în procesul de educaţie vor acorda sprijin unităţii de 

învățământ pentru organizarea în bune condiții a activităților desfășurate pe parcursul 

anului școlar, în contextul pandemiei COVID. 

2. Părinții/reprezentanţii legali 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. 

3. Vor comunica permanent telefonic sau prin mijloace electronice cu învățatorul sau 

dirigintele în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii 

măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. 

4. Însoțesc elevii din clasele primare, zilnic, până la intrarea în curtea școlii, cu 

respectarea strictă a reperelor orare de acces, de unde vor fi preluați de către 

învățător. La finalul programului școlar vor prelua copiii, de la poarta școlii, de la cadrul 

didactic care a fost la ultima oră de curs. 

5. Au obligativitatea respectării în familie a măsurilor de protecție și prevenire a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2; 

6. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze 

responsabil. Zilnic, acasă, vor efectua triajul prin măsurarea temperaturii corporale și 

aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căruia vor decide prezentarea elevului la 

cursuri. Astfel: 

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

– cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC și/sau simptomatologie specifică infectării cu 

SARS-COV-2 (tuse, dificultăți în respirație - scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau 

alte boli infectocontagioase; 

– cei confirmați cu infecție cu SARS-COV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; 

– cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-COV-2, aflați 

în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată. 

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

– când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus; 

– dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, 

dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2; 

– cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu 

secreție nazală clară, ochi curgători/prurit); 

7. În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie 

specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare: 

 Elevul va purta mască, va fi izolat de restul clasei în cabinetul medical şi va fi 

supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit de 

părinte/reprezentant legal; 

 Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe; 
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 Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 

 Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul 

cabinetului medical şcolar; 

 Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul 

de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care 

simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112. 

Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la 

școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze 

diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. 

Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar. 

8. Părinții au obligația să anunţe unitatea de învățământ cu privire la absenţa elevului 

în următoarele situații: 

 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 și se află în 

carantină. 

9. În cazul în care cursurile se vor derula online, părinții au obligația de a asigura conectarea 

elevilor la comunicarea online în forma solicitată de cadrul didactic, iar în măsura în care 

spațiul de acasă permite, trebuie să asigure intimitatea și liniștea elevului aflat la cursurile 

online. 

10. Este interzisă înregistrarea sau distribuirea de înregistrări de la cursurile online fără 

acordul cadrului didactic sau al părinților elevilor din grup, deoarece intră sub incidența 

legii protejării datelor personale (înregistrările lecțiilor sunt destinate strict elevilor din 

clasa respectivă și nici părinții acestora nu au permisiunea de a le accesa fără acordul 

cadrului didactic și al părinților tuturor celorlalți elevi).  

11. Zilnic se vor asigura că elevii au cel puțin o mască pentru a o purta în incinta școlii și un 

marker pentru a scrie pe tablă, dacă va fi solicitat pe spațiul orelor de curs. 

 

SFATURI UTILE PENTRU PĂRINȚI: 

 

– Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva 

infecției cu noul coronavirus; 

– Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, 

deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției; 

– Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui 

emoționale; 

– Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum 

respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; 

– Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: 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; 

– Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și 

necesitatea purtării acesteia; 

– Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și 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); 

mailto:scgrigorescumedg@yahoo.com
http://www.scoalaluciangrigorescu.ro/


 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCIAN  GRIGORESCU” 

Jud.  CONSTANȚA, Mun. MEDGIDIA 

Str.  Aleea  Trandafirilor  nr. 2  A 

Tel. / Fax.:  0241/822 044, email: scgrigorescumedg@yahoo.com, http://www.scoalaluciangrigorescu.ro  

  

 

– Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 

computer, mouse etc.); 

– Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală; 

– În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, 

vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți 

copilul la școală; 

– În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă 

și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz. 

 

 

 

 

 

Director, 

 

Prof. Dănilă Simona 
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