
Program de lucru (2 - 12 iunie 2020):  
 
Director : orele 7.30 – 15.30 L, M,V (S1 sau S2) 
 
Director adjunct: orele 8:00 - 16 M,J ( S1 sau S2) 
 
Secretariat: orele 7.30 – 15.30,  
secretar şef  și secretar 
 
Contabilitate: orele 8.00 – 16.00, 1 persoană  
 
Bibliotecar: orele 8.00 – 16.00, 1 persoană 
 
Laborant: orele 8.00 – 16.00, 1 persoană 
 
Administrator patrimoniu: orele 8.00 – 16.00, 1 persoană 
 
Personal întreținere: orele 8.00 – 16.00, 1 persoană 
 
Personal didactic: conform orarului personal 
 
Personal pază: orele 7.00 – 19, 2 persoane alternative de L-V 
 
Personal îngrijire: orele 6.00 – 14.30  
 

REGULI PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE PREGĂTIRE 
 
1.  Profesorii vor fi prezenți în școală cu 20 de minute înaintea începerii orelor.  
Cancelaria se amenajează în Cabinetul metodic, etajul I.  
 
2.  Elevii vor intra  începând cu ora 8:15, în grupe de câte 10 elevi, pe un traseu marcat  spre 
intrarea elevilor ( intrarea A2, corp A), fiecare grupă fiind preluată de la poartă și condusă spre clasă 
de către profesorul repartizat pentru pregătire. Celelalte grupe intră la un interval de 15 minute, 
respectând procedura de mai sus. Elevii se adună în fața porții de intrare, respectând distanțarea 
socială, cu 15 minute înaintea programării pentru intrarea în școală. 
 
3.  Accesul se va face prin poarta  destinată mașinilor, urmând traseul marcat cu săgeți, pe sensul 
indicat de către acesteai , cu păstrarea distanțării  sociale și se iese tot pe poarta destinată 
mașinilor, pe culoarul indicat de săgeți, în sensul invers de intrare.  
 
Orele de intrare și de preluare sunt cele din tabelul de mai jos: 

Grupa  A B C D E F G H 

Începerea 
cursurilor  
liceu  

8:15  8:30  08:45  9: 00 9: 15 9: 30 9:45 10:00 



 
4. În fiecare sală destinată pregătirii, pe banca  în care se va așeza fiecare elev se găsește câte o 
bulină verde , pe care este imprimat mesajul  STAI AICI,  pentru asigurarea distanțării sociale. Elevii 
se vor așeza în  bănci începând cu locul cel mai indepărtat de intrarea in clasă,  pozițiile spre fața 
clasei, pe primul rând, apoi din spate pe cel de-al doilea și ultimul care intră în clasă va ocupa banca 
cea mai apropiată de ieșirea din clasă. La plecare, clasa va fi parasite în ordine inversă, adică ultimul 
intrat va fi primul ieșit, iar rândurile se vor goli în ordine inversă. 
5.Elevii, care nu participă la activităţile din şcoală, vor primi resurse educaţionale în format 
electronic sau vor lucra în sesiuni audio- video, la înțelegere cu profesorul de la clasă, în alte zile sau 
ore în care acesta nu este la școală în programul de pregătire. 
6.  Accesul în încăperea cu grupurile sanitare este permis pentru 2 persoane concomitent.  
7. Intrarea în aceste încăperi este supravegheată de personalul de îngrijire , care intervine la nevoie, 
pentru a se putea respecta distanțarea fizică.  
8. Colectarea măştilor purtate se va face într-un container special, semnalizat corespunzător aflat  la 
poarta instituției. Elevul își scoate masca, își dezinfectează mâinile și își pune o altă mască pe care o 
primește de la personalul desemnat în acest sens. Înainte de  aceste operațiuni  fiecărui elev I se 
stabilește temperature și urmează să respecte regulile în vigoare. 

9. La sfârşitul activităţilor, la ieșirea pe poarta școlii,  elevii vor arunca masca, primită la intrarea în 
școală, purtată pe parcursul orelor de pregătire,  în recipientul  destinat acestui scop și vor pune  
noua mască primită. 

10. Pe tot parcursul derulării activităților se vor respecta regulile generale ale unei conduite 
sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul 
cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur).  

11. Personalul didactic va supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică 
dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.  
12. Şcoala asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini  poziționate 
la capete și la mijloc de corridor și la intrarea în fiecare grup sanitar, care vor fi reîncărcate 
permanent.  

13. Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta masca de protecţie pe toată 
durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau săpun.  

14. Se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, 
scaune), a clanței ușii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și 
detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de 
pregătire.  

15. Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi 
dezinfectate regulat cu substanțe biocide între schimburi și la finalizarea programului;  

 
 
Prezentele reguli  sunt respectate cu strictețe  de  întregul personal didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic din unitatea de învățământ, precum și de elevii și părinții / tutorii legali ai acestora.  
 
 



Extras din procedura operațională  privind modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a 

sesiunilor de examen, circuitul de intrare și de ieșire al elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar 

și nedidactic  în condiții de siguranță și a măsurilor de igienizare/ dezinfecție a unității de învățământ 

pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-  

9.4. Modul de lucru 

9.4.1. Planificarea operaţiunilor şi actiunilor activităţii 

Activitatea se desfăşoară în perioada 2-15 iulie  2020. 

9.4.2. Derularea operaţiunilor şi acțiunilor  

a) la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a 

elevilor va fi măsurată temperatura  - care nu trebuie să depășească 37°C- de către cadrul medical care 

va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților; 

b) în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome 

sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de 

învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și 

conduitei de tratament; 

c) participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea 

încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de 

afecțiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani); 

d) elevii prevăzuți la literele b) și c) vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (online sau prin 

asigurarea de resurse educaționale); 

e) parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu 

bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică; 

f) elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de 

clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire; 

g)  la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție 

(covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.); 

h) în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire 

la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2; 

i) intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi vor fi 

semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat; 

j) unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, 

care vor fi reîncărcate permanent; 

k) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție pe toată 

durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun; 



l) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi dezinfectate 

regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este 

cazul) și la finalizarea programului; 

m) în sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi, situați la cca. 2 metri distanță 

unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților din unitatea de 

învățământ; 

n) în perioada 2-12 iunie, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 

ore.  

o) în perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, 

astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic; 

p) grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților; 

q) colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în 

unitatea de învățământ; 

r) la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu. 

 


