Protocol de deschidere al școlii

IMSB are următorul protocol pentru anul academic 2020-2021.
Vă sfătuim să citiți protocolul cu atenție și să ne contactați dacă aveți întrebări
referitoare la acesta.
Respectăm trei reglementări principale pentru a proteja și a asigura sănătatea
elevilor, profesorilor și al personalului școlii în acestă perioadă dificilă.
1. Promovarea unui comportament care să reducă răspândirea Covid 19.
2. Menținerea unui mediu sănătos.
3. Luarea măsurilor necesare în cazul depistării unui caz, în conformitate cu normele
Ministerului Sănătății din România.
Măsuri de igienă

• Profesorii care sunt în contact direct cu copiii vor purta viziere pentru a permite
observarea expresiilor faciale în timp ce practică distanțarea socială.

• Părinții / Tutorii trebuie să ofere copilului lor două măști de față curate pe zi sau 1
mască de bumbac refolosibilă, cu condiția să fie spălată zilnic.

• Zilnic se va efectua spălarea cu săpun și dezinfectarea mâinilor.
• Profesorii îi vor instrui pe elevi să se spele pe mâini timp de cel puțin 20 de secunde.
De asemenea, profesorii îi vor sfătui pe elevi să tușească și să strănute în șervețel.

• Șervetelele utilizate trebuie aruncate imediat la coșul de gunoi, după care elevul își
va spăla mâinile cu săpun.

• În pauze, personalul de curățenie va curăța și dezinfecta în mod regulat zonele
comune din școală.

• În toată școala va fi distribuit dezinfectant de mâini la dispoziția elevilor și
angajaților. Vă recomandăm ca elevii să aibă la ei propriul dezinfectant de mâini.

• Orice persoană care intră în incinta școlii va fi verificată dacă poartă corect masca
de protecție și va avea la dispoziție dezinfectant de mâini. În plus, temperatura

verificată la intrare trebuie să fie sub 37,3 C pentru a fi permis accesul în clădire.
Orice elev care are temperatura mai mare de 37,3 C va fi trimis imediat acasă.

• Ferestrele din clase vor fi deschise ori de câte ori este posibil pentru îmbunătățirea
calității aerului.

• Pentru creșterea nivelul de conștientizare al măsurilor de igienă, în incinta școlii sunt
plasate afișe în locuri vizibile.

• Profesorii și personalul școlii nu vor permite împrumutarea obiectelor de la un elev
la altul, a jucăriilor, cărților etc.
Păstrarea evidenței prezenței în școală:

• Părinții și tutorii sunt rugați să nu intre în clase sau în clădirea școlii în timpul orelor
de curs. În vederea rezolvării oricărui tip de solicitare, pentru a evita aglomerarea,
părinții sunt rugați să contacteze școala pe email (office@imsb.ro) sau la telefon
(0374 467 544).

• În fiecare dimineață, școala înregistrează prezența elevilor în timpul primei ore, iar
evidența participării acestora la cursuri va fi strict monitorizată de personalul
didactic.

• Toți vizitatorii vor fi primiți în incinta școlii după ora 13:30, după ce toți elevii
termină orele de curs și părăsesc clădirea.

• Școala va menține o evidență strictă a persoanelor care intră în clădire. Prin urmare,
persoanele trebuie să furnizeze numele legal complet, numărul de telefon și numele
angajatului pe care îl vizitează.

• În cazul în care un cadru didactic sau elev este confirmat pozitiv cu Covid 19 acesta
se poate întoarce la școală numai după ce rezultatul testării este negativ și a stat în
izolare conform legilor în vigoare.

• Conform reglementărilor guvernamentale, un caz pozitiv de Covid 19 într-o clasă
va duce la închiderea acelei clase pe o perioadă de 14 zile. În cazul în care sunt
depistate 3 cazuri în școală, acest lucru va duce la închiderea școlii pe o perioadă de
14 zile. În aceste condiții, cursurile se vor desfășura online.

• În cazul în care un elev prezintă simptome specifice Covid-19 pe parcursul zilei,
acesta va fi izolat sub directa supraveghere a asistentei școlare în camera de izolare.
Părinții vor fi contactați imediat pentru a veni să ia copilul de la școală. Pentru a
reveni la școală, elevilor li se va cere dovada medicală că sunt clinic sănătoși și apți
pentru a intra în comunitate.
Organizarea procesului educațional și al activităților de Educație Fizică

• Elevii vor fi selectați în funcție de vârstă și vor avea intrări și ieșiri diferite. În prima
zi de școală părinții/tutorii vor fi directionați către intrarea respectivă.

• Școala a organizat pauze separate pentru ciclul primar și gimnazial.
• În timpul pauzelor, elevii din ciclul primar vor fi supravegheați de către profesori și
asistenți.

• Școala a luat în considerare distanțarea socială și clasele au fost organizate
respectându-se o distanță de minim un metru între bănci. Totodată au fost amplasate
separatoare din plastic pe bănci, acolo unde nu s-a putut respecta distanțarea de un
metru între elevi.

• Elevii vor primi planul de așezare în bănci, care trebuie respectat.
• Orele de Educație Fizică vor fi ținute pe terenul din curtea școlii, cu respectarea
îndrumărilor Ministerului Educației și Cercetării. Instructajul elevilor se va face cu
mare grijă la începutul lecției. În mod deosebit elevii vor fi sfătuiți să nu își atingă
fața, nasul sau gura și să se spele cu săpun pe mâini după fiecare oră de curs sau să
folosească dezinfectant de mâini.

• Orele de Educație Fizică vor include sporturi și activități sportive care nu necesită
atingerea și folosirea la comun a unor obiecte precum: minge de fotbal, minge de
volei sau alte jocuri cu mingea.

• Școala nu va organiza competiții sau evenimente sportive.
• Elevilor li se va cere o adeverință de la medic, care să facă dovada faptului că sunt
sănătoși și că nu suferă de Covid-19, pentru a putea participa la orele de curs.

Catering

• Școala va oferi servicii de catering în pachete pre-ambalate conform normelor stricte
de catering.

• Profesorii și supraveghetorii vor asigura distanțarea fizică și nu vor permite elevilor
să împartă mâncarea.
Transport

• Toți elevii care merg cu microbuzele școlii vor purta mască, excepție făcând elevii
cu vârsta sub 6 ani.

• Igiena în interiorul autobuzului va fi menținută de către elevi, prin respectarea
standardelor corespunzătoare de igienizare și distanțare fizică. Centurile de
siguranță, cotierele, mânerele etc. vor fi igienizate după fiecare utilizare.

Responsabilitățile părinților

• Să țină evidența temperaturii copilului în fiecare zi; părinții nu ar trebui să trimită
copiii la școală dacă temperatura este mai mare de 37,3 C.

• În cazul în care elevul sau alt membu al familiei a intrat în contact cu o persoană
testată pozitiv cu Covid-19, școala trebuie informată imediat și trebuie respectată
legea conform căreia persoana trebuie să intre în auto-izolare timp de 14 zile.

• Părinții trebuie să îi informeze și să-i sfătuiască pe copii despre procedurile
menționate în acest document și să se asigure că acestea sunt respectate.

• Este responsabilitatea părintelui să informeze școala despre orice simptome pe care
copilul le are, și care ar putea constitui o amenințare a sănătății celorlalte persoane
din școală. Părinții care nu informează școala vor fi direct responsabili.

Acord de responsabilitate

Luând în considerare procedurile școlare din timpul Covid-19 menționate anterior, vă
rugăm

să

luați

la

cunoștință

și

să

considerați

un

acord

cu

școala.

Citind acest lucru, sunteți de acord cu următoarele:
1. Sunteți de acord cu faptul că, copilul / copiii dvs. vor participa la cursuri conform
programului școlar.
2. Veți informa școala dacă copilul dumneavoastră sau cineva din familie este infectat
cu COVID-19.
3. În cazul în care copilul dumneavoastră prezintă simptome specifice Covid-19 îi
veți asigura un control medical adecvat, inclusiv un test PCR pentru Covid-19, și
veți face dovada unui test negativ după perioada obligatorie de izolare la domiciliu.
4. Vă luați obligația de a ține copilul acasă dacă acesta prezintă simptome specifice
Covid-19. În cazul în care un membru al familiei dumneavoastră este infectat cu
Covid-19 veți ține copilul acasă pentru o perioadă de 14 zile.
5. Veți furniza în fiecare zi copilului măști curate pentru purtarea acestora în școală.

6. Veți sprijini progresul educațional al copilului dumneavoastră acasă, prin
supravegherea participării la lecțiile online, prin realizarea și predarea proiectelor
la timp în cazul în care lecțiile se desfășoară online.
(În caz de dezacord, vă rugăm să contactați școala):

Cu stimă,
Administrația școlii

