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Detalierea scenariului pentru reluarea școlii în data de 14.09.2020 

 

 

In conformitate cu situația epidemiologică anunțată de autoritățile medicale – respectiv scenariul 2 (rata 

infectare București = 1,12 / 1000 locuitori la data de 7 septembrie 2020) - GALBEN, CA al Școlii Gimnaziale 

nr. 40 a propus, conform Anexei 1 din Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației 

publicat in Monitorul Oficial cu nr. 804 din 310august 2020 : 

-revenirea la școală a tuturor preșcolarilor, elevilor din învățământul primar și elevilor de clasa a VIII-a , cu 

respectarea normelor de protecție; 

-revenirea parțială a elevilor de la clasele a V-a, aVI-a și a VII-a prin rotație la o săptămână , cu respectarea și 

aplicarea tuturor normelor de protecție (diriginții vor intocmi tabelul cu elevii , in ordine alfabetică și vor împărți 

clasa în două grupe egale). 

Principalele măsuri care se vor aplica pentru prevenirea transmiterii SARS-Cov-2: 

-in situații bine justificate, cu documente medicale de la medicul specialist sau medicul de familie, elevii care au 

afecțiuni grave sau locuiesc cu persoane care au astfel de afecțiuni, pot face invățământ precumpănitor online (pot 

urmări orele de acasă). In acestă situație este nevoie ca medicul să recomande expres rămânerea elevului acasă. 

 

 



 

Extras din Ordinul comun MS/MEC publicat in MO nr. 804/01.09.2020 

-intrarea la clase schimbul 1 se face etapizat, fiecare clasa/grupă va pimi din parte dirigintilor, invățătorilor și 

educatorilor programul; 

-intrarea in schimbul 2 (clasele a V-a și a VI-a) are loc intre 12.00-12,10; 

-există circuite separate pentru intrare și ieșire din școală, marcate ca atare.  

-la intrarea in școală este insatalat un termoscaner care măsoară tempertura corpului uman; 

-montarea de separatoare de tip plexiglass in toate sălile de clasă; 

-locurile elevilor in sala de clasă rămân fixe, prin realizarea unei oglinzi a clasei de către diriginți/invățători și 

urmărirea respectării ei. 

-aplicarea pe cât posibil a principiului 1 sală de clasă=o clasă de elevi;  

-instalarea de computere cu acces la internet și camere web in sălile de clasă; 

-montarea de rezerve cu dezinfectant pe holuri și la intrarea in clase; 

-program strict de curățenie și igienizare. 

 

 

 

 

 

 

 


