IN ATENTIA PARINTILOR
Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii
în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii.
Comunicarea cu părinţii se va realiza 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.
Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală
se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe
care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs.
Protocol de izolare a copiilor bolnavi
Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip
respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă
(vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).
Se realizează izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul
grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ
însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră
pentru aerisire.
Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul cabinetului
medical şcolar.
Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi
dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva.
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.
Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp
de minimum 20 de secunde.
Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce
riscul de a transmite infecţia la alte personae.
Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de
familie, cu precizarea diagnosticului.

