
COLEGIUL NAȚIONAL ”ȘTEFAN CEL MARE” 

ANUNȚ PENTRU ÎNCEPEREA  

ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 

 

Cursurile anului școlar 2020-2021 vor începe luni, 14 septembrie, 

începând cu ora 8.00. Elevii vor intra în școală, neînsosiți, în intervalul 

orar 7.45-8.00.  

Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț a optat pentru 

scenariul 2 (galben), ceea ce presupune participarea zilnică a elevilor din 

învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu 

respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi revenirea parţială 

(prin rotaţie, începând cu prima săptămână, considerată impară, și 

continuând cu săptămâna a doua, considerată pară) a elevilor din 

celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor 

normelor de protecție. Elevii care stau acasă o saptămână se vor conecta 

on-line și vor viziona cursurile desfășurate în clasă la care participă colegii 

lor din cealaltă grupă a clasei. 

 

Extras din ORDINUL COMUN AL MINISTERULUI SĂNATĂȚII 

ȘI AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII nr. 5487/1494 

DIN 31.08.2020: 

 

1. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice   

 

   a) Sunt organizate circuite în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) 

prin demarcare cu benzi vizibile care asigură "trasee prestabilite" de intrare, 

deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând 

păstrarea unei distanţe fizice între elevi. Sunt amplasate indicatoare vizibile şi uşor 

de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea 

unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică.   

    La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă, sunt aşezate 

dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată 
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dezinfecţia frecventă. La intrarea în şcoală şi în toate locurile cu o bună vizibilitate 

sunt afişate materiale de informare (postere) privind măsurile de 

igienă/protecţie. Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita 

punctele de contact. Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor 

elevilor.   

   b) Organizarea sălilor de clasă   

   • Sala de clasă este amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între 

elevi, ceea ce implică următoarele:   

   - Eliminarea mobilierului care nu este necesar;   

   - Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 

metru între elevi; 

   - Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi 

(realizarea oglinzii clasei);   

   - Băncile sunt poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă;   

   - Băncile sunt poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.   

   • Este păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa 

pe perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între elevii din clase 

diferite va fi evitat;   

   • Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli 

de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de 

urmat este "o clasă de elevi = o sală de clasă";   

   • Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu 

vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;   

   • Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;   

   • Este interzis schimbul de obiecte personale;   

   • Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, prin stabilirea unui sens 

de circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe 

podea;   

   • Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea 

ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 

minute şi la finalul zilei;   

   • Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune 

strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;   
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   • Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în 

timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul 

unităţii de învăţământ.   

c) Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor   

   • Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, 

pentru păstrarea distanţării fizice;   

   • Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor 

atinge reciproc mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt);   

   • Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică 

schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror 

suprafeţe de contact nu pot fi dezinfectate;   

    • Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu 

respectarea distanţei dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;   

   • Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între 

ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării 

etc.).   

 

2. Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe 

săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea 

respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV:  

   • Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun;   

   • Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;   

   • Poartă corect masca de protecţie.  

   • 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   
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 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.   

 


