LICEUL TEORETIC
”ALEXANDRU IOAN CUZA”
IAȘI

GHID pentru elevi
AN ȘCOLAR 2020-2021

Adaptarea la noul context educațional în perioada pandemiei
cu respectarea normelor de protecție
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CUM NE PROTEJĂM DE INFECȚIA CU VIRUSUL
SARS CoV-19
REGULI GENERALE:
● Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun.
● Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane.
● Purtați corect masca de protecție.
● Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate.
● Acoperiti-va gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit
în cazul în care se întâmplă să strămutați sau să tușiți. După aceea, aruncați
batista utilizată.
● Curățați obiectele / suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind șervețele
/ lavete / produce biocide virucide.
● Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse
sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.
● Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji.














AȘA DA:
Spală-te/dezinfecteaza-te pe mâini
înainte de a pune mâna pe mască
Verifică masca să nu aibă rupturi
sau găuri
Identifică partea de sus, care
trebuie să aibă banda metalică sau
marginea tare
Pune masca cu partea colorată spre
exterior
Așază banda metalică sau marginea
tare deasupra nasului
Acoperă nasul, gura și bărbia
Potrivește masca pe față fără a lăsa
spații libere pe lateralele
Evită să atingi masca
Scoate masca apucând-o de barete
Ține masca departe de tine și de
suprafețe în timp ce o scoți
După folosire, aruncă imediat
masca, într-un coș cu capac
Spală-te/dezinfecteaza-te pe mâini
după ce arunci masca

AȘA NU:
 Nu folosi o mască ruptă sau umedă
 Nu purta masca doar peste gură sau
sub bărbie
 Nu purta o mască prea largă
 Nu atinge partea din față a măștii
 Nu scoate masca pentru a vorbi cu
cineva sau pentru a face altceva ce
necesită reatingerea măștii
 Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor
personae
 Nu refolosi masca
 Nu schimba masca cu altă persoană
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PURTAREA MĂȘTII ESTE OBLIGATORIE
ÎN PERIMETRUL LICEULUI!

Reguli de aplicare a normelor de protecție
Triajul zilnic va fi efectuat 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 37.30C și/sau simptomatologie specifică
infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea
respirației, diaree, vărsături) sau alte boli contagioase;
 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 SarsCov-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină
instituționalizată;
 elevii care fac parte dintr-un grup de risc (de exemplu, boli respiratorii
cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii,
boli immune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism,
dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la școală cu
avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris
al părinților.
În pauze:
Purtați mască în timpul recreației, atunci când vă aflați în interiorul
unității de învățământ, dar și când sunteți în aer liber/în spații
aglomerate, în cazul în care nu se poate asigura distanța de minim 1
metru între elevi.
Evitați crearea de grupuri de elevi din clase diferite.

La grupurile sanitare
Evitați aglomerările pe palier/hol/interiorul grupului sanitar, cu
scopul respectării distanțării fizice;
Spălați-vă frecvent pe mâini cu apă și săpun, timp de 20 de secunde.
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PENTRU ACCESUL ÎN ȘCOALĂ, RESPECTĂM PROGRAMUL ȘI
URMĂM TRASEELE STABILITE

Spații de școlarizare - CORPUL A
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CORPUL B

5

SCHEMA ORARĂ PENTRU INTRAREA/IEȘIREA
ELEVILOR ÎN/DIN ȘCOALĂ

CORPUL A
Intrarea elevilor
ORA
7:30
7:40
7:50

ETAJ
II
I
parter

TRASEUL ROȘU
AE2-3, AE2-4, AE2-5
AE1-3, AE1-4, AE1-5
AP3, AP4, AP5

TRASEUL VERDE
AE 2-1, AE 2-2, AE2-6
AE 1-1, AE1-2
AP1, A P2

Ieșirea elevilor
ORA ETAJ
13:50
II
14:00
I
14:10 parter

TRASEUL ROȘU
AE2-3, AE2-4, AE2-5
AE1-3, AE1-4, AE1-5
AP3, AP4, AP5

TRASEUL VERDE
AE 2-1, AE 2-2, AE2-6
AE 1-1, AE1-2
AP1, A P2

CORPUL B
Intrarea elevilor
ORA
7:30
7:40
7:50

ETAJ
II
I
parter

TRASEUL ROȘU
BE2-1, BE2-2, BE2-3, BE2-4, BE2-5
BE1-1, BE1-2, BE1-3, BE1-4
BP4, BP5

TRASEUL VERDE
BE2-6, BE2-7, BE2-8, BE2-9, BE2-10
BE1-5, BE1-6, BE1-7, BE1-8
BP1, BP2,BP3

Ieșirea elevilor
ORA ETAJ
13:50
II
14:00
I
11:50 parter

TRASEUL ROȘU
BE2-1, BE2-2, BE2-3, BE2-4, BE2-5
BE1-1, BE1-2, BE1-3, BE1-4
BP4, BP5
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TRASEUL VERDE
BE2-6, BE2-7, BE2-8, BE2-9, BE2-10
BE1-5, BE1-6, BE1-7, BE1-8
BP1, BP2,BP3

TRASEELE ȘI REPARTIZAREA SĂLILOR
CORP A
o Traseul VERDE - Intrarea pe poarta auto a liceului din corpul A, strada
Stejarintrarea elevilor
săli de clasă de la parter- AP1, A P2
săli de clasă de la etajul I-AE 1-1, AE1-2
săli de clasă de la etajul II-AE 2-1, AE 2-2, AE2-6
o Traseul ROȘU– Intrare corp A din strada Ion Creangă verificarea
temperaturiiscara elevilor
săli de clasă de la parter -AP3, AP4, AP5
săli de clasă de la etajul I -AE1-3, AE1-4, AE1-5
săli de clasă de la etajul II - AE2-3, AE2-4, AE2-5

CORPB
o Traseul VERDE – Intrare auto a liceului din corpul B, strada Ciric
intrarea elevilor de pe terenul de sportscara elevilor 1
săli de clasă de la parter- BP1, BP2,BP3
săli de clasă de la etajul I -BE1-5, BE1-6, BE1-7, BE1-8
săli de clasă de la etajul II -BE2-6, BE2-7, BE2-8, BE2-9, BE2-10
o Traseul ROȘU– Intrare corp B, strada CiricIntrarea în corpul B dinspre
grădinițăintrare elevi 2(dinspre Atelierele școlare)scara elevilor 2
săli de clasă de la parter -BP4, BP5
săli de clasă de la etajul I -BE1-1, BE1-2, BE1-3, BE1-4
săli de clasă de la etajul II – BE2-1, BE2-2, BE2-3, BE2-4, BE2-5
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RESPECTĂM AȘEZAREA ÎN BĂNCI, AȘA CUM ESTE MARCATĂ
PE FIECARE BANCĂ ÎN PARTE

PĂSTRAȚI DISTANȚAREA FIZICĂ
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