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Rezumatul Regulilor de conduită pentru situații de urgență 

COVID-19 

 Condiţii preliminare pentru conectare.  

Nici o persoană (elevi, personal etc.) nu poate intra în școală în caz de :  

- temperatura corpului egală sau mai mare de 37,5 C; 

- prezența simptomelor asemănătoare gripei, provenind din zone cu risc sau contact cu persoane 

pozitive virusului în ultimele 14 zile .  

 

Familiile se angajează să :  

 
□ să țină copilul acasă în prezența febrei (egală sau mai mari de 37,5 °) sau ȋn prezenţa altor 
simptome asemănătoare gripei, să informeze imediat medicul pediatru și școala cu privire la apariția 
simptomelor, contactând telefonic școala de referință sau trimiţând un e-mail cu adresa atribuită de 
școală fiecărui elev și profesorului de referință al clasei / secției; 
 
□ ȋn mod conștient să accepte că, în cazul apariției febrei (temperatura egală sau mai mare de 37,5 °) 
sau a altor simptome asemănătoare gripei, școala va asigura izolarea elevului și va informa imediat 
membrii familiei. Medicul curant / medicul pediatru de liberă alegere va evalua cazul și va contacta, 
dacă este necesar, Departamentul de Sănătate Publică (DSP) pentru informații suplimentare; 
 
Accesul la sediul școlii de către părinți și străini: 
- accesul la sediul școlii se poate face numai cu programare sau în situații de urgență. 
 
Utilizarea măști  

Elevii școlii primare și gimnaziale poartă măști la intrarea școlii și în timpul oricărei mișcări în clădirea 

școlii. 

Oricine intră în incinta școli trebuie să poarte o mască chirurgicală pentru întreaga ședere acolo. 

Elevii din grădiniță respectă diferitele reguli indicate de CTS. 

 

Distanțarea fizică 

În plus față de utilizarea continuă a măștii, în toate spațiile școlii este obligatorie menținerea distanței 

fizice între persoane de cel puțin 1 metru liniar. 

Elevii din grădiniță respectă diferitele reguli indicate de STC. 

 

Igiena mâinilor 

Școala asigură elevilor și personalului din fiecare clasă, din mai multe puncte ale clădirii școlii, 

distribuitoare cu produse de igienă a mâinilor la momentul intrării. 

Elevii și personalul trebuie să aibă grijă de curățarea și igienizarea frecventă a mâinilor. 

 

Curățarea spațiilor 

Înainte de reluarea lecțiilor, Institutul a efectuat o curățare ȋn profunzime, de către colaboratorii școlii, 

a tuturor spațiilor școlare destinate și nedestinate predării. 



 
   

 

 

 

Intrarea și ieșirea elevilor 

Elevii intră și ies din intrările specifice atribuite fiecărei clase / secțiuni. 

 

Recreaţie 

În timpul recreaţiei elevii din școlile primare și gimnaziale, pot consuma o gustare adusă de acasă. 

 

Responsabilitate 

Nerespectarea acestor reglementări pot fi o sursă de responsabilități importante: penale, 

civile, administrative și disciplinare. 

 

Pentru mai multe detalii și / sau clarificări, vă rugăm să consultați documentele și întrebările 

frecvente de pe site-ul MIUR și Biroul Şcolar Regional pentru Emilia Romagna: 

http://istruzioneer.gov.it/tag/coronavirus-covid-19-ripartenza/  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html  

 
 
 
 
 
 


