În atenția elevilor!
 Accesul şi ieşirea din toate clădirile şcolii se face numai parcurgând traseele indicate,
cu respectarea sensurilor de intrare şi ieşire.
 Este interzisă ieşirea din curtea şcolii până la încheierea cursurilor zilnice. În acest
sens toţi elevii sunt rugaţi să vină la şcoală cu lichidele şi hrana necesară pe perioada
cursurilor.
 Respectarea distanţei de 1 m, purtarea măştii de protecţie, spălarea şi dezinfectarea
mâinilor ori de câte ori este nevoie, SUNT OBLIGATORII!
 Elevul va respecta locul în banca marcată cu numele lui pe toată durata anului şcolar!
 Vor fi limitate deplasările în clasă pe cât posibil.
 Este interzis schimbul de obiecte personale.
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
- Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului
- Acoperă nasul, gura şi bărbia
- Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe lateralele feţei
- Evită să atingi masca
- Scoate masca apucând-o de barete
- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi
- După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac
- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca
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 faţă a măştii
- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită
reatingerea măştii
- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane
- Nu refolosi masca
- Nu schimba masca cu altă persoană
- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate. Acoperiţi gura şi
nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă
să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată.
- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind
şerveţele/lavete/produce biocide/virucide.
- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau
dificultăţi la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală.
- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji.

