În atenția elevilor și a părinților
Vă transmitem câteva informații referitoare la începerea anului școlar 2020-2021:
1. Din cauza situației specifice, pentru a oferi condiții de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, anul acesta NU vom
organiza festivitatea de deschidere a noului an școlar în modul clasic. Întâlnirile cu
colegii diriginți și învățători se vor desfășura în intervale orare diferite după un
program specific anunțat pentru fiecare clasă.
2. Conform OMEC 5.487 din 31 august 2020 și a MS - Ordin nr. 1456/2020 din 25
august 2020, în urma propunerii consiliului de administrație al LTBE, ca urmare a
deciziei comitetului județean pentru situații de urgență Bihor, în săptămâna
14-18 septembrie cursurile se vor desfășura după cum urmează:
a. Grădinița Emanuel, cu program redus și cu efective reduse de preșcolari, prin
rotație astfel încât să se respecte prevederile celor două documente prezentate
mai sus
b. Clasele Pr-IV, se vor întâlni fizic cu împărțirea efectivului clasei în două grupe
după un orar stabilit
c. Clasele de gimnaziu și liceu cu jumătate din efective fizic în sălile de clasă, iar
cu ceilalți online în același timp. (profesorul va transmite online din sala de
clasă, cu posibilitatea completării unor materiale pe platforma educațională
după orele de curs)
d. Clasele a VIII-a, a XII-a și XI A, vor fi prezente fizic la școală cu întregul
efectiv.
Important: pentru elevii care vor lipsi motivat de la școală, profesorii/învățătorii
vor transmite materiale de lucru prin intermediul platformei GSUITE.
3. Reguli sanitare care trebuie respectate:

Masca trebuie purtată astfel încât să acopere atât nasul, cât și gura. Masca reduce masiv
riscul de răspândire a virusului! Atunci când este purtată atât de către persoana potențial
infectată, cât și de către persoana neinfectată, se reduce la minimum riscul de transmitere
a virusul mai departe. Utilizarea măștii în spații închise (ex: o sală de clasă) previne
transmiterea virusului atunci când mai multe persoane se află simultan într-o încăpere.
Masca trebuie purtată și în aer liber atunci când distanța dintre persoane nu poate fi
menținută la cel puțin 1,5 metri sau atunci când un număr mare de persoane se află în
aceeași zonă.
!!! Nu înlăturați masca și nu o purtați sub bărbie, în special atunci când vorbiți în apropierea
unei alte persoane sau în sala de clasă. Masca este individuală și NU se oferă propria mască
utilizată să fie purtată de o altă persoană.
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Purtarea obligatorie a măștii pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal,
precum și pentru întregul personal al unității de învățământ, atât în timpul orelor de curs, cât
și în timpul recreației, în interiorul și exteriorul școlii (curte).
Copiii din grupele de grădiniță nu vor purta mască.
Distanța fizică trebuie păstrată la cel puțin 1 metru în interior, cu obligația purtării măștii,
și cel puțin 1,5 metri în aer liber, atunci când nu este purtată masca. Păstrând distanța față de
celelalte persoane, aria de răspândire a virusului este redusă la minimum. Întrucât particulele
care pot fi infecțioase sunt răspândite prin simpla vorbire, purtarea măștii și distanța fizică fac
ca aceste particule să nu ajungă la celelalte persoane.
➔ În sala de clasă, trebuie menținută distanța atât față de colegi, cât și față de profesori,
în timpul orelor, în pauze sau în momentul sosirii/plecării de la cursuri. În cazul orelor
de educație fizică, vor fi evitate acele activități care presupun contactul direct între
elevi sau prin intermediul obiectelor atinse frecvent (ex: jocul de echipă cu mingea)
Mâinile trebuie igienizate sau dezinfectate ori de câte ori atingem o suprafață care ar
putea fi infectată (ex: clanțe, mânere, balustrade, butoane de lift). E important să ne gândim
cine ar fi putut atinge respectiva suprafață înaintea noastră, întrucât cu ajutorul mâinilor
putem duce mai departe cele mai multe virusuri. Dacă mâinile noastre nu sunt
igienizate/dezinfectate, atunci NU trebuie să ne atingem ochii, nasul sau gura, deoarece
virusul poate fi pe mâini și în acest mod să ne infectăm. Mâinile trebuie spălate cel puțin 20
de secunde cu apă și săpun sau dezinfectate. Trebuie să avem grijă să dezinfectăm nu doar
mâinile, dar și obiectele pe care le purtăm frecvent cu noi, cum ar fi telefonul mobil.

Alte măsuri importante:
 În sala de clasă, așezați-vă întotdeauna în același loc și evitați să atingeți obiectele
colegilor, scaunele și băncile ocupate de aceștia. Dezinfectați-vă mâinile de fiecare
dată după ce atingeți obiecte sau suprafețe comune (ex: cretă, burete, tablă). Aveți grijă
unde plasați ghiozdanul astfel încât să fie cât mai ferit de o posibilă contaminare.
 Este foarte important ca tinerii să respecte măsurile de protecție sanitară și să
avertizeze imediat atunci când prezintă simptome (ex: febră, tuse, nas înfundat,
frisoane, dureri de cap, dureri musculare, stare de oboseală, etc).
 Elevii cu simptome de boală NU trebuie să se prezinte la școală, iar părinții au
obligația de a anunța unitatea de învățământ, precum și medicul de familie.
 Părinții/ însoțitorii care conduc elevii la școală NU pot intra în instituția de învățământ
decât în situații excepționale, cu aprobarea prealabilă a conducerii școlii.
 Elevii care fac parte din grupe de risc în ipoteza infectării cu noul coronavirus
(COVID-19), sau locuiesc cu persoane care se află în grupele de risc, pot face școala
online, pe baza unei solicitări din partea părinților, în urma unei adeverințe medicale
din partea medicului de familie sau a medicului curant.
 În cazul absenței de la școală pentru cel puțin 3 zile consecutive, elevul va trebui să
prezinte în momentul revenirii la școală o adeverință medicală din partea medicului de
familie.
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Atenție la:
● Drumul până la școală. Dacă este posibil, optați pentru deplasarea pietonală și evitați
folosirea mijloacelor de transport în comun. Dacă trebuie să utilizați transportul în comun,
purtați obligatoriu mască, păstrați distanța față de celelalte persoane, evitați atingerea
suprafețelor comune și dezinfectați-vă mâinile imediat ce ați părăsit transportul în comun.
● Recreația alături de colegi. Dacă purtați mască, păstrați distanța de minimum 1 metru față
de colegi. Dacă vă aflați în aer liber și nu purtați mască, atunci mențineți o distanță de cel
puțin 1,5 metri. Evitați să faceți schimb sau să atingeți obiectele personale pe care au pus
mâna și alte persoane (ex: telefoane mobile, manuale, rechizite, etc) și dezinfectați-vă mâinile
după orice contact cu suprafețe comune.
● Timpul petrecut după școală. În cazul în care, după orele petrecute la școală, mai rămâneți
alături de colegi/prieteni, aveți grijă să respectați aceleași reguli sanitare, indiferent dacă
persoanele alături de care vă aflați prezintă sau nu simptome de infectare. Este de preferat ca
petrecerea timpului liber să aibă loc în aer liber, dacă este permisă de condițiile
meteorologice.
● Întoarcerea acasă. Atunci când reveniți acasă aveți grijă ca, după ce lăsați încălțămintea la
intrare, să vă spălați pe mâini, să dezinfectați obiectele personale (ex: chei, telefon mobil), să
schimbați îmbrăcămintea folosită afară și să o așezați separat de îmbrăcămintea folosită în
casă. Înainte de a îmbrăca noile haine, spălați-vă/dezinfectați-vă mâinile. Acordați atenție
sporită ghiozdanului, respectiv zonelor în care îl plasați și riscul de contaminare.
● Interacțiunea cu persoane vârstnice. Persoanele în vârstă sunt vulnerabile în fața noului
coronavirus, în multe cazuri infectarea fiindu-le fatală. Este motivul pentru care trebuie
protejate cu prioritate, prin evitarea contactului direct (ex: îmbrățișări) și prin menținerea
distanței fizice de 1,5 metri. În cazul în care vă întâlniți cu persoane vârstnice, și nu puteți
păstra distanța de siguranță, este recomandată purtarea măștii.
Pentru că nu este permis accesul părinților în școală, elevii de la ciclul primar vor fi lăsați și
așteptați în spațiile special marcate în acest sens:
la intrare - ghereta portarului;
la ieșire - rondoul din fața bisericii.
Părinții sunt rugați să se prezinte la timp pentru a prelua elevii din curtea bisericii.
Se vor respecta circuitele în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare).
Triajul elevilor
Conform procedurii operaționale privind triajul elevilor, părinții trebuie să deprindă o rutină
în efectuarea triajului copilului prin a măsura temperatura fiecărui copil din familie, în fiecare
dimineață (temperatura să nu depășească 37,3ºC) și de a observa posibile simptome ale
îmbolnăvirii cu noul coronavirus (durere în gât, tuse constantă, dificultăți de respirație,
pierderea gustului sau a mirosului, sau simptome digestive precum vărsături sau diaree). La
orice astfel de simptome sau la o stare generală proastă a copilului, vă rugăm să îl țineți
acasă, să anunțați școala și să luați legătura cu medicul de familie.
De asemenea, la prima oră de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a
elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor. În caz
de simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, cadrul didactic va anunța echipa
3

medicală a școlii, care va verifica și muta copilul în camera pentru izolare. Apoi, vor fi
anunțați părinții să preia elevul de la școală în cel mai scurt timp posibil.
În pauze, elevii NU vor avea acces în curtea școlii, (excepție situația când vor fi însoțiți de
profesor) vor sta în sala de clasă, fiind supravegheați de cadrul didactic de la ora precedentă
pauzei. Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, și
personalul nedidactic, pentru păstrarea distanțării fizice.
Pentru reglementarea derulării cursurilor exclusiv online sau hibrid, veți primi toate
informațiile necesare prin colegii diriginți, urmând ca în perioada următoare să elaborăm un
ghid specific predării online.
În prima săptămână de școală nu va funcționa chioșcul alimentar. Elevii își vor aduce
mâncare de acasă. Elevilor nu li se va permite părăsirea spațiului școlii pentru a-și procura
mâncare.
Mulțumim tuturor părinților și elevilor pentru înțelegere, implicare și colaborarea de care
avem nevoie fiecare în această perioadă.
Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ocrotească în noul an școlar!
Cu considerație,
Conducerea, educatorii, învățătorii și profesorii Liceului Teologic Baptist ,,Emanuel” Oradea
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