8.02.2021
INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI
privind măsurile de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV_2
✓ Părinții/reprezentanții legali ai elevilor vor fi informați în permanență cu privire la activitățile
desfășurate, programul elevilor, măsurile de protecție luate în școală împotriva infecției cu
SARS- CoV-2 sau cu alte boli contagioase.
✓ Părinții și cadrele didactice trebuie să le ofere copiilor sentimente de siguranță și ocrotire, să
discute cu aceștia despre orice modificare a stării emoționale;
✓ Comunicarea cadre didactice - părinţi se va realiza ori de câte ori este nevoie: telefonic sau
online (prin întâlniri organizate individual ori reuniuni cu părinții clasei, e-mail, Whatsapp
etc.), evitându-se deplasarea la școală.
✓ Părinții îi pot însoți pe copii numai până la poarta școlii, accesul în unitatea de învățământ
fiind permisă doar în cazurile speciale, la solicitarea conducerii/cadrului didactic/personalului
medical.
✓ Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi
netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă:
✓ În situaţia în care elevul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree,
vărsături, etc., acesta nu va fi adus la școală: se va contacta medicul de familie/ serviciul de
urgență, după caz;
✓ În cazul în care elevul are simptome în timpul programului (la şcoală), părinții vor fi anunțați
de personalul medical/membru al comisiei de prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2/un cadru
didactic. Sala special destinată pentru izolarea elevilor potențial infectați va fi folosită pentru
izolarea elevilor, până la sosirea părinților.
✓ Părinţii au obligaţia să anunţe dirigintele cu privire la absenţa elevului de la cursuri în orice
situație, cu atât mai mult dacă:
▪ 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 şi se află în
carantină;
▪ elevul așteaptă să fie testaț sau a fost testat și așteaptă rezultatele sau locuiește cu o
persoană care a fost testată și care așteaptă rezultatele.
✓ Părinții și cadrele didactice vor explica tuturor elevilor că nu trebuie, sub nicio formă, să-i
stigmatizeze pe cei care au fost infectați cu SARS-CoV-2, după reîntoarcerea lor la școală.
✓ Părinții elevilor care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu: boli respiratorii cronice
severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli
rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv) sau locuiesc
împreună cu o persoană aflată în situație de risc pot solicita conducerii unităţii de învăţământ
asigurarea procesului educaţional la distanţă, în baza unor documente medicale.
✓ Revenirea în școală după o perioadă de absenţă mai mare de 3 zile consecutive, din motive
medicale, se va face numai pe baza avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie sau,
după caz, de către medicul curant.
✓ Cadrele didactice vor acorda suport părinților pentru utilizarea platformelor/aplicațiilor IT; dacă
elevii participă la ore on-line, părinții vor asigura elevilor un spațiu propice de lucru, fără
factori perturbatori în preajmă si vor monitoriza participarea acestora la orele de curs online.
✓ Conform prevederilor Legii Educației Naționale, înregistrarea/fotografierea/distribuirea de
imagini ori înregistrări în care apar cadre didactice/ elevi, fără acordul acestora sau al părinților
tuturor celorlalți elevi sunt interzise. În caz contrar, vor suporta consecințele legale.

