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Document elaborat în conformitate cu Ordinul comun MEC si MS Nr.5487/1494/2020 și 

Procedura privind măsurile de organizare a activității în cadrul Liceului Teoretic ”Alexandru 

Ioan Cuza” în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2. 

 

GHID PENTRU PĂRINȚI 

Este nevoie de măsuri de precauție pentru a preveni și diminua răspândirea 

potențială a infecției SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ. 

Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare în societate în contextul 

importanței accesului echitabil la educație și, totodată, este nevoie de o 

responsabilizare a tuturor persoanelor implicate și respectarea tuturor 

normelor prevăzute în acest ghid, scopul fiind acela de a diminua riscul de 

infecție. 

Măsurile esențiale pentru prevenirea/limitarea pe cât posibil a 

îmbolnăvirii includ: 

- Igiena riguroasă a mâinilor (spălat cu apă și săpun, dezinfectat); 

- Purtarea măștii de protecție de către elevi, pe toată perioada atunci când se 

află în interiorul și exteriorul unității de învățământ; 

- Păstrarea distanței de cel puțin 1 metru față de colegi și profesori; 

- Necesitatea izolării 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; 

Sfaturi pentru părinți: 

Participați la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea 

în școală să fie în siguranță.  

Monitorizați starea de sănătate a copiilor și acționați responsabil. 



Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur 

împotriva infecției cu noul coronavirus; 

Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel  

ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea 

infecției; 

Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice 

modificări ale stării lui emoționale; 

Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta 

despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare 

și la păstrarea distanței; 

Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se 

întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei 

și ori de câte ori este necesar; 

Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i 

importanța și necesitatea purtării acesteia; 

Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu 

schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de 

telefoane, tablete, instrumente de scris, etc.); 

Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, 

tabletă, computer, mouse etc.); 

Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală; 

În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în 

respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau 

serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală; 

În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-

l imediat acasă și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de 

urgență, după caz. 

Este nevoie ca Dumneavoastră, părinții să conștientizați cât este de importantă 

izolarea la domiciliu și netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic 

semn de boală infecto-contagioasă. 

 



Aveți obligația să anunțați profesorul diriginte cu privire la absența 

elevului în următoarele situații: 

 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 

și se află în carantină. 

Comunicarea cu profesorul diriginte se va realiza telefonic sau prin 

mijloace electronice. 

Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea 

temperaturii corporale și 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 și/sau simptomatologie specifică 

infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație - scurtarea respirației, 

diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 

- cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la 

domiciliu; 

- cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-

2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată. 

Vă recomandăm ca elevul să aibă asupra sa zilnic: 

- Șervețele dezinfectante 

- O sticlă de apă 

- O mască de rezervă 

 

Accesul oricăror persoane străine (părinți, însoțitori, etc) este interzis ! 

Pe perioada Stării de alertă au acces în liceu doar elevii și angajații 

unității de învățământ. 

 

Vă mulțumim pentru colaborare și sprijin ! 


