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Nr. înreg.1382/09.09.2020     Anexa 4  

 

INFORMARE CĂTRE PĂRINȚI 
 

În cadrul Colegiului Tehnic ”Petru Mușat” Suceava s-a stabilit ca începerea anului școlar 2020-

2021 să se desfășoare conform scenariului galben. Acesta presupune ca o parte din elevi să participe 

zilnic la ore în unitatea de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecție, iar o 
parte să participe la activități/lecții online. 

 

Scenariul de funcţionare al unităţii de învăţământ pe parcursul anului şcolar se va actualiza 

săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.* 

 

REVENIREA ÎN UNITATE A ELEVILOR 

 În cadrul Colegiului Tehnic ”Petru Mușat” Suceava procesul de învăţare se va desfăşoară într-

un singur schimb, accesul elevilor va fi în intervalul 7,30 - 15,30. 

Părinţii/Aparţinătorii NU vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi NU vor însoţi copiii 
în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii. 
DECIZIA DE A TRIMITE COPILUL LA ȘCOALĂ SAU NU 

 Acasă, zilnic, părintele va măsura temperatura corporale şi aprecierea stării de sănătate a 
copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea elevului la cursuri. 
Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

- cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-

CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli 
infectocontagioase; 

- cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 

- cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în 
perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: 
- când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 
- dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie a tractului respirator, dar nu 
a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2; 

- cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu 
secreţie nazală clară, ochi curgători/prurit); 

2. La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin 
observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor; 

3. În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie 
specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare; 
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4. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la 
şcoală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe 
care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. 

 

PROTOCOL DE IZOLARE A COPIILOR BOLNAVI 

 Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip 

respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă 
(vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată). În această situație, veți fi anunţaţi imediat. 

 Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi 
supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de 
protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 

 Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de 
familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele 
sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 

 Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de 
minimum 20 de secunde; 

 Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce 
riscul de a transmite infecţia la alte persoane; 

 Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de 

familie, cu precizarea diagnosticului; 

 Se vor evita situațiile de stigmatizare a elevilor care au fost expuși la virus. 
 

COMUNICAREA CU COPILUL DUMNEAVOASTRĂ 

 Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva 
infecţiei cu noul coronavirus; 

 Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, 
deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei; 

 Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui 
emoţionale; 

 Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum 
respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; 

 Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, 
înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar; 

 Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi 
necesitatea purtării acesteia; 

 Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi 
elevi obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente 

de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la 
ziua de naştere sau cu alte ocazii); 
 

ALTE MĂSURI NECESARE 
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 Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 
computer, mouse etc.); 

 În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, 
vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu 
duceţi copilul la şcoală; 

 În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă 
şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz. 

Este nevoie să conştientizăm cât este de importantă izolarea la domiciliu şi netrimiterea în 
colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. 

 

COMUNICAREA CU CADRELE DIDACTICE ȘI CONDUCEREA UNITĂȚII 
Comunicarea se va realiza telefonic și prin mijloace electronice, în vederea identificării din 

timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. 
Aveți obligaţia să anunţați unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele 

situaţii: 
- Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

- Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

- Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină. 
 Comunicarea unor hotărâri, decizii, mesaje de informare, reguli de distanțare, regulile și 
procedurile proprii unității de învățământ, programul zilnic, modul de realizare a activităților, sunt 

transmise prin intermediul unor anunțuri tipărite și afișate la avizierul unității de învățământ. De 
asemenea, aceste mesaje se pot transmite prin intermediul platformelor Whatsapp, Zoom, Meet, 

Skype, Facebook ș.a.m.d., organizate sub forma unor întâlniri de informare cu un număr de 
participanți variabil, în funcție de performanțele aplicațiilor folosite, și, nu în ultimul rând, pe mail. O 
altă sursă de informare a părinților, privitoare la aspectele mai sus menționate este site-ul unității de 
învățământ www.petrumusat.ro. 

 De asemenea, un alt document de informare este Regulamentul Intern. 

 

MĂSURI PENTRU ELEVII AFLAȚI ÎN GRUPELE DE VÂRSTĂ LA RISC ŞI/SAU AVÂND AFECŢIUNI CRONICE 
ŞI/SAU DIZABILITĂŢI 
 Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, 

obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare 
de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la școală, cu avizul şi 
recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia, se vor 
identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă sau în condiţii de 
siguranţă sporite. 
 Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se 

pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o 
evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de 

contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către 
medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la şcoală. Pentru cei care nu pot 

http://www.exemplu.ro/
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reveni la şcoală, se vor identifica soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă, prin 
participarea la activități/lecții on-line. 

 Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor 
de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice. 
 

MĂSURI PRIVIND PREDAREA ONLINE 

Clasele/elevii care vor participa la lecții/activități on-line, sunt: 

 Elevii claselor a IX-a, a X-A şi a XI-a învățământ liceal și profesional + alternativ la 2 
săptămâni. 

 Aceste activități se vor desfășura pe platformele E-learning: google classroom, meet, zoom, 

whatsApp, facebook messenger pe o durată totală de 6 ore pe zi, în intervalul 800 - 1400, 

conform unui program stabilit săptămânal și adus la cunoștința tuturor celor implicați.  
 

Privitor la activitățile on-line, părinţii/aparținătorii legali au obligaţia să: 
 Nu intervină în desfășurarea lecțiilor; 
 Nu transmită link-ul de acces sau datele contului de utilizator la lecții către terțe persoane, 

fără acordul scris al cadrului didactic; 
 Nu înregistreze audio și/sau video lecțiile desfășurate în regim on-line, fără acordul scris al 

cadrului didactic; 

 Ia toate măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea elevului la activitățile de 
învăţare on-line organizate de unitatea de învățământ; 

 Să ia toate măsurile necesare pentru a nu distruge echipamentele informatice și de 
comunicare în situația în care acestea aparțin patrimoniului unității de învățământ; 

 Respecte prevederile referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, conform 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, și să nu divulge date personale privitoare la 
cadrele didactice, conducerea unității, ceilalți elevi și părinții/aparținătorii acestora, către terțe 
persoane, fără acordul scris al acestora; 

 Să se asigure că este utilizat unui singur terminal (calculator / tabletă / smartphone), devirusat, 
parolat, pe care a fost instalat un antivirus și care are un sistem de operare licențiat și 
actualizat; 

 Să se asigure că, pentru siguranță, contul de lucru al elevului de pe calculator / laptop, precum 
și tableta / smartphone de pe care elevul participă la procesul de învățământ on-line să fie 
restricționat la instalări de software nou, fără licență sau din surse nesigure. 


