Nr. 308/05.02.2021

Procedură proprie de desfășurare a activității în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-COV-2
la Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași
Sem II, AN școlar 2020-2021

Prezenta procedură:
 Cuprinde modalitatea de desfășurare a activităților didactice, de predare și instruire din cadrul unității, circuitul de intrare
și de ieșire a elevilor și a personalului școlii, precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția în unitatea de
învățământ.
 Este obligatorie pentru personalul și elevii școlii.






Cadrul legislativ:
Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu completările și modificările ulterioare.
OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, cu completările și modificările ulterioare.
Ordonanță de urgență nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
Ordinul comun M.E. și M.S nr. 3235/93 din 04.02.2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților
de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
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Documente conexe:
 Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2 și de organizare și desfășurarea a
activității didactice, în context epidemiologic.
 Anexele la Planul de măsuri.

Măsuri esențiale în vederea funcționării în condiții de siguranță a unităților de învățământ în contextul prevenirii, depistării
din timp și a controlului COVID-19:
 Igienă 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
unității de învățământ;
 Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile.
Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;
 În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă;
 Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților / aparținătorilor cu privire la măsurile de protecție împotriva infecției
SARS-CoV-2;
 Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate
în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;
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1. Modalitatea de desfășurarea a activităților didactice, de predare și instruire din cadrul unității

Scenariul

Modalitatea de desfășurare

propus

1. 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
Scenariul 2
(galben)

care are luni ore doar on line.
2. Elevii care nu pot participa fizic la cursuri pentru că se încadrează în una din situațiile prevăzute la art.7 pct 2 din Ordinul comun
M.E. și M.S nr. 3235/93 din 04.02.2021, vor depune la secretariat (în format fizic sau on line) adeverința eliberată de medic și
cererea scrisă a tutorelui legal. În aceste situații, cadrele didactice vor facilita acestor elevi accesul on line, în mod sincron.
3. Toate celelalte clase participă zilnic la cursuri, în sistem on-line, pe platforma G SUITE.
4. În situația în care, sunt elevi care nu pot participa on-line, în mod sincron la activitatea de la clasă, cadrul didactic va încărca
materiale/înregistrări pe platforma G SUITE la care au acces doar elevii unei clase.
5. 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.
6. 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).
7. Personalul medical specializat din școală va derula următorii pași și va face demersurile legale, privind testarea elevilor
simptomatici, cu respectarea prevederilor legale privind acordul de recoltare a probelor.
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Scenariul

Modalitatea de desfășurare

propus

8. Elevii care trebuie să vină fizic la școală și se află în una din următoarele situații: prezintă simptome specifice infecției cu SARSCoV-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.
9. 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.
10. 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.
11. Procesul de învățământ se va desfășura dimineața, începând cu ora 8.00.
12. Ora de curs este de 50 minute și fiecare pauză de 10 minute, în care se face aerisirea sălii de clasă.
13. Toți elevii respectă același orar, indiferent dacă sunt prezenți în clasă sau vor intra on-line, pentru a participa în timp real la ora
susținută de profesor, în clasă.

2. Circuitul de intrare și de ieșire a elevilor și a personalului școlii

Circuit
Intrarea/ieșirea în /din școală
a elevilor.

Modalitatea de desfășurare
1. Deplasarea elevilor în interiorul școlii se va face respectând traseele stabilite.
Pentru corp A:
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Modalitatea de desfășurare

Circuit


INTRAREA și IEȘIREA elevilor în/din curtea școlii se face doar pe poarta de la intrarea elevilor, de pe terenul de sport.



INTRAREA elevilor în școală se face pe ușa de ”intrare elevi” de la terenul de sport.



URCAREA spre sălile de clasă se face NUMAI pe scara din laterala de la terenul de sport.



IEȘIREA din școală se face NUMAI pe scara din laterala de la linia de tren.

Pentru corp B:


INTRAREA și IEȘIREA elevilor în/din curtea școlii se face doar pe poarta de la intrarea elevilor, de pe terenul de sport.



INTRAREA și IEȘIREA în/din școală a elevilor din sălile de la parter (clasa a XI-a I și clasa a XII-a D) se face pe ușa de
intrare în școală de pe terenul de sport, amplasată la mijlocul clădirii.



INTRAREA și IEȘIREA în/din școală a elevilor din sălile de la etaj I (clasa a XII-a A) și etaj II (clasa a XII-a C și clasa a
XII-a B) se face pe scara de ”acces elevi” amplasată la capătul clădirii (”intrarea elevilor” din anul 2019-2020).

Circuiul din interiorul școlii
(curte, săli de clasă, coridoare
etc.).

2. Demarcarea cu benzi colorate (negru și galben) a distanței de așteptare la intrarea în școală sau în sala de clasă astfel încât
să fie asigurată distanțarea fizică.
3. La intrarea în școală elevii se dezinfectează pe mâni, elevii vor merge direct în sălile de clasă.
4. Este obligatorie purtarea măștii de protecție.
1. Demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și
de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi.
2. Demarcarea cu benzi colorate (negru și galben) a distanței de așteptare la intrarea în școală sau în sala de clasă astfel încât
să fie asigurată distanțarea fizică.
3. Marcarea (cu culoare albă) spațiilor din curtea școlii, ca loc de recreere și așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea
fizică.
4. La intrarea în școală și în fiecare sală de clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini,
astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă.
5. La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare privind măsurile de
igienă/protecție.
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Circuit

Organizarea sălilor de clasă

Organizarea grupurilor
sanitare

Modalitatea de desfășurare
6. Ușile de acces în școală și ușile claselor vor fi menținute deschise, dacă este posibil, până la sosirea tuturor elevilor, pentru
a evita punctele de contact.
1. Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de
clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se
asigure distanța maxim posibilă între elevi.
2. Se realizează oglinda clasei și se stabilește modul de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi.
3. Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față și să nu fie blocat accesul în sala de clasă.
4. Contactul între elevii din clase diferite va fi evitat.
5. Fiecare clasă de elevi are alocată o sală de clasă. Profesorii vor schimba sala de predare.
6. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă“.
7. Locurile din clasă trebuie să fie fixe. După aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată
perioada cursurilor și vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil.
8. Este interzis schimbul de obiecte personale.
9. Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei.
10. Se face 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.
11. Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi.
12. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare.
13. Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în sălile de clasă, în timpul deplasării în
școală, în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior.
14. La intrările în școală și pe fiecare nivel, se vor amplasa coșuri de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate,
marcate corespunzător. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior.
1. Se va demarca cu benzi colorate (negru și galben), distanța de așteptare la intrarea în grupurile sanitare, în scopul respectării
distanțării fizice și evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar.
2. Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă.
3. Se va asigura permanent: apă, săpun lichid și hârtie igienică iar la intrarea în grupul sanitar va fi un dispenser cu
dezinfectant.
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Circuit
4.

Accesul personalului
didactic/didactic auxiliar și
nedidactic
Accesul oricăror persoane
străine (părinți, alți însoțitori
etc.)
Organizarea activităților și
supravegherea în timpul
pauzelor

5.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizarea activităților
sportive

1.
2.
3.

Modalitatea de desfășurare
Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent (conform Planului
de curățenie și dezinfecție și a Graficului de verificare).
Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.
Intrarea/ieșirea se face pe intrările principale din clădire.
Personalul se va dezinfecta obligatoriu pe mâini și va purta mască de protecție, pe toată perioada cât desfășoară activitate
în perimetrul școlii.
La intrarea în clădire, vor exista permanent măști de protecție, astfel încât personalul școlii să aibă acces la ele.
Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi
interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.
Orice persoană străină care intră în școală (la director sau alt compartiment administrativ) va fi trecută în în ”Registru
intrare-ieșire” pe baza datelor din CIO, se va termometriza și se trece temperatura în Registru.
Fiecare pauză este de 10 minute.
Elevii vor evita crearea de grupuri, din clase diferite.
Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi.
Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru mentinerea
distanţării fizice.
Elevii nu vor interacționa fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt,
nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte).
Vor fi evitate structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate.
Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală
(telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).
Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, daca conditiile meteo permit.
Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu
asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile si a unei aerisiri permanente.
Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura,
ochii, nasul cu mâinile neigienizate.
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Circuit
4.

Organizarea activităților
practice

5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Monitorizarea prezenței

8.
1.
2.

Modalitatea de desfășurare
La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază
de alcool.
Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi.
Activitatea în laboratoarele și cabinetele din școală și din Săulescu se va desfășura pe grupe, astfel încât să fie menținută
distanțarea fizică și să nu fie partajate posturile de lucru.
Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi. Vor fi organizate activități individuale
pentru a evita schimbul de materiale.
Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curățenia și dezinfecția suprafețelor,
echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi.
La finalul fiecărei activități de grup, se va curăța și dezinfecta laboratorul și materialele didactice utilizate.
Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră.
La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectată gresia, băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice și
echipamentele de lucru utilizate de elevi.
Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor pentru operatorii economici
cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;
Contractul de pregătire practică va fi completat/modificat cu norme de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.
Monitorizarea absențelor elevilor se va face zilnic, prin completarea în ”Registrul monitorizare absențe”.
Monitorizarea prezenței personalului se face zilnic prin semnarea ”Condicii de prezență” (pentru clasele cu prezență fizică)
și a ”Fișei de prezență” pentru orele on line.

3. Igienizarea și dezinfecția în unitatea de învățământ
Măsuri
Măsuri igienico-sanitare în
unitatea de învățământ

Modalitatea de desfășurare
1. Igienizarea și dezinfecția se realizează conform ”Planului de curățenie și dezinfecție”, în care se detaliază procedura de
curățenie și dezinfecție pentru fiecare spațiu din unitate.
2. Se completează ”Graficul de curățenie și dezinfecție”
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Măsuri
3.

4.
5.

Spălarea/dezinfectarea
mâinilor
Purtarea măștii de protecție

6.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Modalitatea de desfășurare
Sălile de clasă vor fi aerisite dimineața, cu 30 minute înainte de începerea cursurilor, în timpul orelor se poate sta cu
geamul deschis, 10 minute în timpul pauzelor și vor fi curățate și dezinfectate după fiecare grupă de elevi, la sfârșitul
programului.
Se evită interacțiunea personalului nedidactic cu elevii, în timpul pauzelor.
Păstrarea substanțelor dezinfectante se va face în locuri special amenajate de la personalul nedidactic și nu se vor lăsa la
îndemâna elevilor.
Personalul de îngrijire va folosi mască și mănuși, la folosirea materialelor dezinfectante.
Toți elevii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în
sala de clasă, înainte și după utilizarea toaletei, după tuse sau strănut, ori de câte ori este necesar.
Se vor afișa la loc vizibil, mesaje ce vizează măsurile de protecție la nivel individual.
Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în
cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul pauzei (atunci când se află în interior și exterior).
Masca de protecție este obligatorie pentru toți elevii școlii și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin
unitatea de învățământ sau în timpul pauzei (atunci când se află în interior și în exterior).
Masca de protecție este obligatorie pentru orice altă persoană care intră în perimetrul unității de învățământ.
Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.
Măștile uzate se vor arunca coșuri de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate, marcate corespunzător și
amplasate la intrările în școală și pe fiecare nivel. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în
interior.
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