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                                                                                                    ANEXA 11 / PO  

INSTRUCȚIUNI 

PENTRU ELEVII CARE PARTICIPĂ LA PREGĂTIREA PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL 

EVALUARE NAȚIONALĂ / BACALAUREAT ÎN SPATIUL ȘCOLAR  

ÎN PERIOADA (2-12) IUNIE 2020 

 

Pentru  prevenirea  și combaterea infectării cu SARS-CoV-2 

ELEVII: 

 ♦ Sosesc la școală cu 15-20 minute înainte de începerea cursurilor și intră în curtea școlii,  

deplasându-se pe un traseu marcat până la intrarea în unitatea școlară;  

 ♦ Așteaptă distanțați  în curtea școlii la 1,5 metri între ei, să fie preluați de un cadru medical, pentru a li 

se măsura temperatura. În cazul în care temperatura lor depășește 37,3 de grade, nu le este permisă 

intrarea în unitate; 

 ♦ Vor avea asupra lor un bagaj cu  lucruri de strictă necesitate , fără alimente  ( caiet , auxiliare - manual 

, culegere de probleme  , instrumente de scris , terminale IT – tabletă , laptop ,telefon) 

 ♦ Intră în școală pe calea de acces stabilită de conducerea unității de învățământ,  respectând normele de 

distanțare socială  (1,5 metri între ei) după ce se legitimează cu legitimaţia de elev- carnetul de note; 

 ♦ Depune declarația pe propria răspundere a părintelui  prin care aceștia asigură instituția că elevul 

participant nu prezintă risc de răspândire a SARS-CoV-2 

 ♦ Semnează de luare la cunoștință  a instrucțiunilor pe care trebuie să le respecte pe timpul participării 

la acțiunea de pregătire în spațiul școlar 

 ♦ Își dezinfectează încălțămintea pe un covoraș îmbibat  în dezinfectant aflat la  ușa de la intrarea  

în clădire,  iar pentru mâini, folosesc soluția dezinfectantă dintr-un dispenser aflat  în  imediata apropiere 

a  ușii de la intrare;  

 ♦ Își aruncă mănușile și masca cu care au sosit de acasă într-un coș de gunoi special amenajat și  

semnalizat corespunzător și primesc de la un cadru didactic o mască nouă; 

 ♦ Se deplasează, însoțiți de profesor, pe traseul marcat către sălile de clasă și vor păstra aceeași  

sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților;  

♦ Se așează la distanță de 2 metri unul de celălalt (o bancă liberă stânga, dreapta, față, spate),  

purtând măști pe toată perioada de pregătire; 

     ♦ Beneficiază de pauze intermediare, programate decalat, timp în care pot merge, pe rând, la 

 grupul sanitar, pe traseul marcat de pe hol, apoi revin în sala de clasă; 

     ♦ Părăsesc sala de clasă la sfârșitul activității, însoțiți de cadrul didactic și se deplasează pe traseul 

marcat spre ușa destinată pentru ieșire, aruncă măștile în spațiul de lângă ieșire, special amenajat și 

semnalizat corespunzător și primesc o mască nouă de la un cadru didactic; 

♦ Părăsesc curtea școlii, pe traseul marcat, respectând distanțarea socială (1,5 metri între ei),  

însoțiți de cadrul didactic;      

      Am luat la cunoștiință de prevederele prezentei instrucțiuni și mă angajez să o respect întocmai pe  

perioada participării la activitățile de pregătire pentru examenul national de evaluare  

națională / bacalaureat  . Data ........................................ 

Numele și prenumele elevului............................................................................................. 

Semnătura...................................................................... 


