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Informații pentru cadrele didactice
privind măsurile de protecție în contextul epidemiologic al
infecției cu SARS-CoV-2

La reluarea activității
 Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici,
persoane cu diabet zaharat sau alte boli
cronice, persoane cu imunitate deficitară) va
reveni în școli cu avizul medicului de
medicina muncii.
La intrarea în instituție
Masca de protecție este obligatorie
pentru întreg personalul unității de
învățământ și va fi purtată în sălile de clasă,
în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci
când se află în interior și exterior).


Organizarea cancelariei
Dezinfectați-vă obligatoriu pe mâini la intrarea în cancelarie și la preluarea
catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;

Pastrați distanța fizică de minimum 1 metru între persoane.


În sala de curs
 Asigurați-vă că sala de curs este aerisită în mod corespunzător;
 Anunțați cabinetul medical și conducerea unității în cazul în care elevii prezintă, în
timpul orelor de curs, simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăți
în respirație, vărsături, stare generală modificată) în vederea izolării acestora;
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 Săptămânal, în timpul orelor de dirigenție, istruiți elevii în vederea respectării
măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2, prin transmiterea
următoarelor mesaje:
•

Spalați-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;
Poartă corect masca de protective;
Spală-te/Dezinfectează-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 feței;
•
Evită să atingi masca;
•
Scoate masca apucand-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/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca;
•
Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate.
Acoperiți gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în
cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista
utilizată;
•
Curațăți obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent, folosind
șervețele/lavete/produce biocide/virucide;
•
Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febra,
tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.
•
•
•
•
•

 Organizați activități individuale pentru a evita schimbul de materiale didactice.

În recreație
 Supravegheați elevii pe toata durata pauzelor,
pentru păstrarea distantării fizice;
 Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți
însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor
excepționale, unde este necesară aprobarea
conducerii unității de învățământ.
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Comunicarea cu părinții
 Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în
vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnavire și a inițierii măsurilor de
prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

În situația în care
 cadrele
didactice
prezintă
simptome specifice unei afecțiuni cu
potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație,
diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță
de îndată responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ;
 apar cazuri de îmbolnavire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au
obligația de a anunța conducerea unității de învățământ, care va informa
DSP/DSPMB despre eveniment.

