
Plan de măsuri pentru activitățile didactice din anul școlar 2021-2022

Obiectiv

Începerii anului școlar 2021-2022 în condiții de siguranță pentru elevi, personal didactic, didactic
auxiliar și nedidactic.

Persoanele desemnate de Consiliul de administrație să coordoneze activitățile de prevenire a infecției
cu SARS CoV-2 la nivelul unității sunt domnul profesor Frîncu Stelian Dorin, director al unității și profesor
Iacob Mirela, director adjunct al unității și doamna asistentă Florea Roxana Elena care este și persoana de
contact în relația cu DSP.

Strategie

Strategia de începere a anului școlar 2021-2022 se fundamentează pe recomandările Ministerului
Educației și Cercetării și ale Ministerului Sănătății cu privire la măsurile de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor
cu virusul SARS-CoV-2

Strategia noastră respectă următoarele principii:
✓ Asigurarea și aplicarea cu strictețe a triajului zilnic la intrarea în școală a elevilor și a personalului

didactic și nedidactic;
✓ Stabilirea unor practici interne specifice acestei perioade și modificări necesare ale rutinelor zilnice

(stabilirea traseelor de deplasare, marcarea acestora, aducerea lor la cunoștință elevilor și cadrelor
didactice).

✓ Asigurarea și aplicarea strictă a regulilor de distanțare fizică, de igienă și dezinfecție zilnică la nivelul
colegiului;

✓ Stabilirea și aplicarea cu strictețe a regulilor de sănătate atât pentru elevii cât și personalul didactic și
nedidactic;

✓ Stabilirea unei proceduri clare cu privire la modul de prevenire și acțiune în cazul depistării cazurilor
suspecte sau confirmate de Covid 19;

✓ Asigurarea educației de calitate și a progresului școlar;
✓ Menținerea flexibilității planurilor de organizare a programului școlar la nivelul instituției;

Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a
îmbolnăvirii includ:

✓ Igiena riguroasă a mâinilor;
✓ Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ;
✓ Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci

când se află în interiorul și exteriorul unității de învățământ;
✓ Asigurarea unei distanțări maxim posibilă;
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✓ În vederea păstrării distanței fizice, fiecare elev își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul
prezenței în sală;

✓ Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților/reprezentanților legali cu privire la măsurile
de protecție împotriva infecției SARS-CoV2;

✓ Izolarea la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome specifice COVID-19 (tuse,
dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei.

Organizarea spațiilor

a) Organizarea circuitelor din incinta școlii

În incinta școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) vor fi marcate cu benzi vizibile și săgeți indicatoare
"trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia,
facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi.

Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles. Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin
stabilirea intervalelor orare de acces în școală și ieșire în pauze, utilizarea a patru intrări și trei scări de
acces, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.

La intrarea în școală și la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție
dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. În toate locurile cu o bună
vizibilitate vor fi afișate materiale de informare privind măsurile de igienă/protecție.

Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu
trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu
neutilizate vor fi menținute închise).

Ușile sălilor de clasă vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor.
b) Organizarea sălilor de clasă

Sala de clasă este amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică
următoarele:
✓ Mobilierul este poziționat pentru distanțarea maximă posibilă;
✓ Ocuparea sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);
✓ Poziționarea astfel încât elevii să nu stea față în față;
✓ Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa pe perioada semestrului doar în situații

justificate. Contactul între elevii din clase diferite va fi evitat (excepție fac grupele de limbi străine);
✓ Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar

profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă" cu excepția
laboratoarelor, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;

✓ Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia 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, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în

interiorul clasei;
✓ Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30

minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;
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✓ Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în
timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ;

✓ Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate.
✓ Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior.

Alocarea sălilor de clasă pentru nivelul gimnazial și nivelul liceal:

PROFIL CLASA CLS SALA DIRIGINTE Efective elevi

GIMNAZIU

V A A 04 Prof. Rotaru Adriana 27

VI A A 02 Prof. Pașca Anastasia 32

VII A A 06 Prof. Cotfas Monica 32

VIII A A 05 Prof. Veres Aniko 32

IX

Filologie bilingv engleză IX A C 12 Prof. dr. Cîrciu Evelina 26

Matematică informatică intensiv-informatică IX B C 23 Prof. Popovici Maria 28

Matematică informatică intensiv-informatică IX C A 24 Prof. Manea Ruxandra 25

Ştiinţe ale naturii bilingv germană IX D A 13 Prof. Ulian Vladimir 26

Ştiinţe ale naturii bilingv engleză IX E A 11 Prof. Diaconu Vasilica 26

Ştiinţele naturii bilingv franceză IX F A 15 Prof. Cutieru Adeluța 27

X

Filologie bilingv engleză X A A 12 Prof. Baniță Elena 30

Matematică informatică intensiv-informatică X B A25 Prof. Domocoș Ramona 26

Matematică informatică intensiv-informatică X C C 34 Prof. Diaconu Iuliana 32

Ştiinţe ale naturii bilingv germană X D C 31 Prof. Greif Beatrice 28

Ştiinţe ale naturii bilingv engleză X E C 32 Prof. Csiki Ana-Maria 31

Ştiinţele naturii bilingv franceză X F C 33 Prof. Groza Adela 28 (r)

XI

Filologie bilingv engleză XIA A04 Prof. Onica Stela 26

Matematică informatică intensiv-informatică XIB C22 Prof. Cârstea Florin 29

Matematică informatică intensiv-informatică XIC C13 Prof. Păcurar Felicia 27

Ştiinţe ale naturii bilingv germană XID A21 Prof. Răducanu Viorel 29

Ştiinţe ale naturii bilingv engleză XIE C11 Prof. Sârghie Raluca 31

Ştiinţele naturii bilingv franceză XI F A 03 Prof. Nazâru Mirela 28

XII

Filologie bilingv engleză XII A A 14 Prof. Ionescu Camil 28

Matematică informatică intensiv-engleză XII B C 14 Prof. Hărăbor Magdalena 24

Matematică informatică intensiv-info XII C C 21 Prof. Volmer Mihaela 32

Ştiinţe ale naturii bilingv germană XII D A 23 Prof. Moldovan Camelia 28

Ştiinţe ale naturii bilingv engleză XII E C 24 Prof.dr. Dumitrașcu Ion 32

Ştiinţele naturii bilingv franceză XII F A 22 Prof. Dan Daniela 28

c) Organizarea grupurilor sanitare
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✓ Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în
interiorul grupului sanitar);

✓ Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă;
✓ Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu apă

și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt
interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil;

✓ Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe
consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc.);

✓ Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent
(conform Planului de curățenie și dezinfecție);

✓ Se vor afișa materiale de informare privind igiena corectă.
d) Organizarea cancelariei

✓ Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini la intrarea în cancelarie, se va folosi cu precădere
catalogul electronic sau agenda personală dacă nu funcționează internetul.

✓ Se va păstra distanța maxim posibilă între persoane.
e) Organizarea curții școlii

✓ Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanțarea fizică;
✓ Curtea școlii va fi împărțită în secțiuni care vor fi folosite de pentru recreații doar de clasele repartizate

Deschiderea anului școlar în data de 13 septembrie 2021 se va face în scenariul 1 (toată lumea la
școala). Aceasta presupune participarea zilnică a tuturor elevilor, cu respectarea și aplicarea tuturor
normelor de protecție.

Acțiunile pe care școala noastră le-a întreprins până în data de 13 septembrie, în vederea începerii
noului anului școlar sunt:
✓ Măsurarea fiecărei săli de studiu și asigurarea că spațiul necesar fiecărui elev va fi respectat și că organizarea

băncilor școlare este realizată în așa fel  încât între elevi să existe distanța maxim posibilă;
✓ Organizarea parțială de activități didactice în laboratoarele de informatică, cu respectarea tuturor măsurilor de

siguranță sanitară și dezinfecția înaintea fiecărei ore de curs;
✓ Orele de educație fizică și sport se vor realiza respectând toate normele impuse de legislația medicală în vigoare;
✓ Consultarea permanentă cu DSP și stabilirea unei colaborări cu un medic epidemiolog în vederea stabilirii

regulilor de igienă și sănătate, a circuitelor și a procedurii de igienizare a spațiilor, implementării și monitorizării
acestora.

În vederea implementării acestui scenariu vor fi luate următoarele măsuri:
✓ fiecare clasă va păstra aceeași sală și fiecare elev va sta în aceeași bancă; cursurile unei clase vor avea loc în

aceeași sală, elevii nu schimbă sala!
✓ în interiorul școlii toată lumea poartă mască de protecție;
✓ gelul dezinfectant va fi accesibil tuturor prin intermediul dozatoarelor montate pe coridoare;
✓ vom instrui permanent elevii în legătură cu importanța măsurilor de protecție individuală și colectivă (purtarea

măștii, păstrarea distanței, igienizarea mâinilor etc);
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✓ părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor putea însoți copiii în unitatea de
învățământ, cu excepția ceremoniilor de deschidere a anului școlar sau a cazurilor speciale pentru care există
aprobarea conducerii școlii;

✓ Stabilirea traseelor pentru intrarea în școală sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Clasa
Sala

Accesul în școală Pauza Plecarea de la
școalăInterval

triaj Intrarea Scară Scară Ieșire Spațiul alocat
clasei în curte Toalete

XD
C31

7:30
7:40

IC1
str. Kogălniceanu

Scara
corpului
C nou

Scara
corpului C

nou

IC2
Curte

corpul C
nou

Jumătatea
curții de

lângă ieșirea
IC2

Et III
C

În ordinea apropierii
sălii de clasă de scară,
păstrând distanța între

elevi și folosind
același traseu ca la
accesul în școală.

XE
C32
XF
C33
XC
C34
XID
A21

IA2
teren de sport

Scara
profesoril
or corp A

vechi

Scara
profesorilo

r corp A
vechi

IA2
teren de

sport

În parcul
dinspre
strada

Kogălnicean
u

Et I C

XIIF
A22
XIID
A23
IXC
A24 IA1

principală

Scara
elevilor
corp A
vechi

Scara
elevilor
corp A
vechi

IA1
principală

Jumătatea
curții de

lângă teren
Et III  CXB

A25

Clasa
Sala

Accesul în școală Pauza Plecarea de la
școalăInterval

triaj Intrarea Scară Scară Ieșire Spațiul alocat
clasei în curte Toalete

XIIC
C21

7:40
7:50

IC1
str.

Kogalniceanu

Scara
corpului C

nou

Scara
corpului C

nou

IC2
Curte corpul

C nou

Jumătatea
curții de lângă

ieșirea IC2

Etajul III
corpul C

nou
În ordinea

apropierii sălii
de clasă de

scară, păstrând
distanța între

elevi și folosind
același traseu ca

la accesul în
școală.

XIB
C22
IXB
C23
XIIE
C24
IXE
A11

IA2
teren de sport

Scara
profesorilor

corp A
vechi

Scara
profesorilor
corp A vechi

IA2
teren de

sport

În parcul
dinspre strada
Kogălniceanu

Parter
corpul A

vechi

XA
A12
XIIA
A14
IXD
A13 IA1

principală

Scara
elevilor corp

A vechi

Scara elevilor
corp A vechi

IA1
principală

Jumătatea
curții de lângă

teren

Etajul I
corpul C

nouIXF
A15
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Clasa
Sala

Accesul în școală Plecarea de la școală Plecarea de la
școalăInterval

triaj Intrarea Scară Scară Ieșire Spațiul alocat
clasei în curte Toalete

XIE
C11

7:50
8:00

IC1
str.

Kogalniceanu

Scara
corpului C

nou

Scara
corpului C

nou

IC2
Curte corpul

C nou

Jumătatea
curții de lângă

ieșirea IC2

Etajul III
corpul C

nou

În ordinea
apropierii sălii

de clasă de
scară, păstrând
distanța între

elevi și folosind
același traseu ca

la accesul în
școală.

IXA
C12

XIC
C13
XIIB
C14
XIA
A01

IA2
teren de sport

Nu este
necesară

Nu este
necesară

IA2
teren de sport

În parcul
dinspre  strada
Kogălniceanu

Parter
corpul A

vechi

VIA
A02
XIF
A03
VA
A04

IA1
principală

Nu este
necesară

Nu este
necesară

IA1
principală

Jumătatea
curții de lângă

teren

Etajul I
corpul C

nou

VIIIA
A05

VII
A06

IGIENA ÎN ȘCOALĂ
Elevii se vor igieniza pe mâini la intrarea în școală și pe parcursul zilei, prin spălare cu apă și săpun

sau folosirea dezinfectanților indicați de instituțiile sanitare și în orice moment în care situația o impune.
Protocolul de igienizare și produsele de dezinfecție folosite vor fi în conformitate cu regulamentul DSP

și cu ordinul Ministerului Sănătății și se va ține cont de specificul școlii, de numărul și vârsta elevilor.
Dezinfecția constantă a suprafețelor, a grupurilor sanitare și a spațiilor din exterior se va aplica cu

strictețe.
TRIAJUL ZILNIC
Școala, prin personalul medical sau personalul special desemnat, va asigura triajul observațional zilnic,

atât al elevilor cât și al întregului personal didactic, nedidactic și auxiliar. Triajul se va realiza în
conformitate cu legislația specifică în vigoare.

Încurajăm părinții să verifice zilnic starea de sănătate a copiilor iar în cazul în care observă orice
simptom de boală, să contacteze medicul de familie sau medicul de specialitate și să rețină copilul acasă.
Simptomele care vor fi verificate zilnic sunt următoarele: febră - peste 37, 3; tuse seacă sau cu
expectorație; dificultăți de respirație; stare de oboseală; dureri musculare; durere de cap – cefalee; roșu în
gât; nas congestionat; diaree sau dureri de burtă; greață sau vărsături.

Triajul observațional zilnic al elevilor se va face la intrarea în școală înainte de începerea cursurilor și va
fi reluat pe parcursul zilei, ori de câte ori va fi nevoie. Procedura triajului se va aplica și în cazul cadrelor
didactice care vor ajunge la școală mai târziu, datorită orarului școlii. Oricărei persoane i se va permite
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accesul în spațiile din interiorul școlii doar după efectuarea triajului zilnic, în conformitate cu prevederile
legislative în vigoare.

În urma triajului zilnic sau a unei stări de sănătate precare apărute pe parcursul zilei, orice elev care va
prezenta simptome de boală (indiferent dacă vor fi simptome asociate cu Covid 19 sau nu) va fi rugat să stea
în spațiul destinat izolării până când părintele/ tutorele legal va veni să îl ducă la medic. Orice angajat care
va prezenta simptome de boală (indiferent dacă vor fi simptome asociate cu Covid 19 sau nu) va fi rugat să
părăsească incinta școlii și să se adreseze medicului de familie sau de specialitate. La revenirea în
colectivitate, orice elev care a absentat de la școală, indiferent dacă pe motive de boală sau nu, va prezenta
în mod obligatoriu un aviz de intrare în colectivitate de la medicul de familie și vor fi respectate prevederile
legislative specifice. Orice absență a elevilor de la școală va fi anunțată din timp de către părinți.

IZOLAREA

Spațiul destinat izolării elevilor este situat la intrarea dinspre bulevardul Kogalniceanu și va fi utilizat
pentru aplicarea protocolului de izolare a elevilor care prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie
specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală
modificată) și constă în:

a) anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a personalului cabinetului
medical școlar;

b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi
supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție
individuală vor fi respectate cu strictețe;

c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie
curățat și dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o altă
persoană;

d) nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/ reprezentanților legali la medicul de familie sau
unități sanitare decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul
de urgență 112;

e) persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de
minimum 20 de secunde;

f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se face
cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane;

g) preșcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învățământ doar cu adeverință medicală
eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai
prezintă risc epidemiologic.

În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică
infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ
informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat
nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o
primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani
va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul
unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București,
în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul
existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară,
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acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori; revenirea în colectivitate
în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile.

Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ Brașov aplicarea scenariului de
organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind
rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile
raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

ATENȚIE!
Monitorizați-vă starea de sănătate fiind atenți la apariția simptomelor asociate cu Covid 19 (dificultăți

în respirație, absența gustului și/ sau a mirosului, diaree, cefalee, stare de oboseală, tuse seacă). În
următoarele situații - caz suspect sau caz confirmat de Covid 19, în rândul membrilor familiei elevului (sau
contactelor directe) - părinții trebuie să informeze urgent dirigintele, care va comunica situația conducerii
școlii. Întreg personalul didactic, nedidactic și auxiliar al școlii va purta în mod obligatoriu masca de
protecție pe tot parcursul zilei, în spațiile interioare ale clădirilor și în spațiile exterioare, în conformitate
cu prevederile transmise de către Ministerul Sănătății. Elevii vor fi nevoiți să poarte mască de protecție în
toate spațiile școlii, interioare și exterioare, în conformitate cu prevederile transmise de către Ministerul
Sănătății. Părinților nu le va fi permis accesul în școală, intrarea în școală a elevilor și plecarea elevilor
spre casă se va face prin spațiile marcate.

Dir. prof. Frîncu Stelian Dorin

Dir. adj. prof. Iacob Mirela
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