LICEUL “PETRU RAREȘ” FELDIOARA

În atenția elevilor!

Începând cu 08.02.2021, odată cu debutul semestrului al II-lea al anului școlar 2020 – 2021, se vor
relua cursurile liceului respectându-se scenariul galben. Pe băncile liceului vor reveni copiii din
grădinițe, elevii din învățământul primar și elevii claselor a 8-a A, B, a 12-a A și a 11-a B.

Reguli interne:
1. Accesul în curtea unității


Pentru acces în curtea unității, la poartă elevii vor păstra distanța de 1 m și își vor respecta
rândul



Elevii/preșcolarii vor respecta cu strictețe ora de venire la cursuri.



Părinții/susținătorii legali vor însoții elevii/preșcolarii până la poarta instituției. Este interzis cu
desăvârșire accesul acestora în curțile unității și în interiorul clădirilor, cu excepția cazurilor
speciale când este nevoie de acordul scris al direcțiunii.



Elevii din învățământul primar Feldioara vor sosi la școală după cum urmează:
-

1A, 1B, CPB, 3B, 4B – 8:30

-

CPA, 2A, 2B, 3A, 4A – 8:37

2. Accesul elevilor în interiorul cădirii


Corp C _ clase parter ( CPA, CPB, 1B, 2B, 1A) - ușa secundară (spatele clădirii)
_ clase etaj (2A, 3A, 3B, 4A, 4B) – ușa principală



Corp D _ clase parter (12A, 11B) – ușa de mijloc
_ clase etaj I (8A, 8B) – ușa elevilor



Corp D – aripa grădiniță – ușa grădiniței

Preșcolarii vor fi preluați de la poarta instituției de către persoana desemnată și conduși la vestiare,
respectiv la sălile de clase. Prezentarea la instituție se va realiza conform graficului afișat.


Corp Școala Reconstrucția – ușa principală, după un orar decalat cu 15 min
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Corp Grădinița Reconstrucția – ușa principală



Corp Școală Rotbav – ușa interioară, după un orar decalat cu 15 min



Corp Grădiniță Rotbav – ușa principală, după un orar decalat cu 15 min

La accesul în corpurile de clădire, obligatoriu elevii se vor dezinfecta de mâini și vor purta mască,
excepție făcând preșcolarii.
3. Deplasarea în interiorul clădirilor


Elevii se vor deplasa către sălile de clasă respectând traseele prestabilite



Pentru a se deplasa către grupurile sanitare elevii vor alege totdeauna calea cea mai scurtă și
dacă constată aglomerație va aștepta la ușă eliberarea spațiului

4. Reguli de aplicat în sălile de clasă


Elevii se vor așeza în bănci respectând oglinda clasei



Este interzis cu desăvârșire schimbarea locurilor în bănci



Este interzis cu desăvârșire schimbul de obiecte personale



Pe timpul pauzei se va realiza obligatoriu aerisirea sălii, deschizându-se toate ferestrele de către
elevul de serviciu.

5. Ieșirea în recreație în curtea clădirii
Corp C – conform programării
Corp D - în toate pauzele
Corp Reconstrucția – în toate pauzele (decalate conform graficului)
Corp Rotbav – în toate pauzele (decalate conform graficului)
Pentru ieșirile în curtea școlii sau pentru plecarea acasă, elevii vor folosi ușile și scările utilizate la
intrare.
La revenirea din recreație elevii se vor dezinfecta pe mâini, utilizând dispenserul de la intrarea în clasă.

6. Grupuri sanitare
Pentru a evita aglomerarea în grupurile sanitare recomandăm utilizarea acestora în timpul orelor. Elevul
va solicita ieșirea prin ridicarea mâinii și după ce va primi permisiunea va părăsii sala de clasă fără a
deranja.
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În caz de urgență și cu evitarea aglomerării, grupurile sanitare se vor putea utiliza și pe perioada
pauzelor.
Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă.
7. Microbuzul școlar


Elevii navetiști își vor păstra locul dedicat pe tot parcursul anului școlar



Urcarea/coborârea în/din microbuzul școlar se va face păstrând distanța de 1metru



Elevii au obligația de a respecta graficul de transport



În stațiile de autobuz elevii vor păstra distanța fizică de minim 1metru

8. Alte reguli


Purtarea măștii de protecție de către elevi este obligatorie pe toată perioada atunci când se află
în interiorul și exteriorul unității de învățământ



Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;



Este interzis schimbul de obiecte personale;



Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze 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;



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.).

9. Măsuri de protecție la nivel individual

Mesaje importante:


Spălați-vă des pe mâini!



Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!



Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!



Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!



Nu vă strângeți în brațe!



Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!
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Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!

Spălarea/Dezinfectarea mâinilor:
Toți elevii trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:


Imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;



Înainte de pauza/pauzele de masă;



Înainte și după utilizarea toaletei;



După tuse sau strănut;



Ori de câte ori este necesar.

Purtarea măștii de protecție


Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal și
profesional și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau
în timpul recreației (atunci când se află în interior și în exterior);



Masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor;



Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.

Director,
Prof. Suciu Gabriela
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