INFORMAȚII PRIVIND RELUAREA CURSURILOR
ÎNCEPÂND CU DATA DE 8 FEBRUARIE
1. Activitatea instructiv educativă se desfășoară în SCENARIULUI 2 (scenariul
galben).
2. Toți elevii din clasele terminale (clasele a XII-a și clasa a XI-a I profesională)
participă fizic la ore. Excepție face clasa a XII a F care are luni ore doar on
line.
3. Toate celelalte clase participă zilnic la cursuri, în sistem on-line, pe platforma
G SUITE.
4. Stagiile de practică (practica comasată) pentru toate clasele din școală se
desfășoară

cu prezența fizică a elevilor (la partenerii economici/ în

laboratoarele din Săulescu/ în cabinete de tehnica servirii/ în cabinete comerț
sau sală de clasă, etc.). Pentru fiecare clasă se va stabili săptămânal programul
de practică comasată, astfel încât

să se respecte

măsurile de protecție

individuală.
5. Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al elevilor prezenți la școală,
pe tot parcursul activităților școlare. În cazul în care elevii prezintă în timpul
orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu
SARS-CoV-2, se anunță cabinetul medical și conducerea școlii și se aplică
protocolul de izolare (la cabinetul medical, sau în sălile special amenajate în cele
două corpuri).
6. Elevii care trebuie să vină fizic la școală și se află în una din următoarele
situații: prezintă simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2; sunt confirmați cu
infecție cu SARS-CoV-2; sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu
SARS-CoV-2 și se află în carantină; așteaptă să fie testați sau au fost testați și
așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată și așteaptă
rezultatele, vor rămâne la domiciliu, vor anunța dirigintele și vor intra on-line

la ore. După finalizarea perioadei de carantină/izolare, elevul va reveni la școală
cu adeverință medicală eliberată de medicul curant sau medicul de familie, cu
precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.
7. Elevii care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală minimum 3
zile, vor reveni fizic la școală în baza unei adeverințe medicale care să precizeze
diagnosticul, adeverință pe care elevul o va preda în format hârtie sau o va
transmite electronic dirigintelui și vor fi centralizate la nivelul cabinetului
medical școlar.
8. Masca de protecţie este obligatorie pentru toți elevii și va fi purtată în sălile de
clasă, în timpul deplasării în școală, în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior.
9. Repartizarea claselor pe săli, începând luni 8 februarie:
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