
Ce norme de sănătate și securitate 

vor fi aplicate pe teritoriul școlii? 

 

Curățenia 
 

Procedurile noastre de securitate și 

sănătate au fost revizuite și adaptate pe 

baza informațiilor primite de la autorități. 

  

Revizuirea procedurilor poate continua 

ulterior, pe măsură ce situația evoluează și 

autoritățile furnizează noi informații. 

Spațiile din clădiri vor fi igienizate pe tot 

parcursul zilei, în special: toalete, uși și 

mânere, podele, coșuri de gunoi, alte 

elemente de mobilier ale claselor. 

Mesele din cantină vor fi dezinfectate în 

intervalul dintre seriile de masă. 

Spațiile folosite de mai multe grupuri de 

elevi vor fi igienizate înainte și după 

fiecare grup. 

Soluții dezinfectante pentru mâini vor fi 

disponibile în fiecare clasă. 

Echipa de curățenie va purta măști și 

mănuși de unică folosință în timp ce 

lucrează. 

Informații medicale 

 Nu este permis accesul în școală a 

elevilor în lipsa documentelor 

medicale legale solicitate. 

 Cadrele medicale vor respecta 

protocolul de triaj în fiecare 

dimineață și vor măsura 

temperatura fiecărei persoane care 

intră pe teritoriul școlii. 

 Pe lângă personal și elevi, un număr 

foarte limitat de vizitatori va avea 

acces pe teritoriul școlii, doar cu 

aprobarea directorului, numai după 

terminarea triajului. 

 Cadrele medicale vor decide când un 

minor trebuie trimis acasă în cazul 

Ce se întâmplă dacă apare un caz de 

infecție cu COVID-19 la LIIS? 

Orice membru al comunității LIIS – elev, 

profesor, angajat (inclusiv membrii 

familiilor acestora) cu simptome de 

coronavirus este obligat să se autoizoleze și 

să contacteze imediat medicul de familie. 

În astfel de cazuri, trebuie informat de 

urgență directorul/directorul adjunct și 

cabinetul medical al școlii. 

Dacă avem un caz confirmat de COVID-

19, școala va urma recomandările 

actualizate ale Direcției de Sănătate 

Publică.  

Găsiți aici Informații importante pentru 

persoane confirmate pozitiv cu COVID – 

19: 



în care prezintă simptome. Părinții 

sunt rugați să fie disponibili pentru a 

prelua minorul cât mai curând 

posibil. 

 Toți angajații LIIS și 

vizitatorii/părinții trebuie să poarte 

o mască corespunzător normelor, 

când se află în școală. 

 Profesorii și elevii vor purta vizieră 

atunci când se află în sala de clasă. 

 Elevii vor avea măști de protective 

din familie. 

 Spălarea strictă a mâinilor trebuie 

făcută înainte de aplicare și după 

îndepărtarea măștii. 

 

http://dspiasi.ro/informatii-importante-

pentru-persoane-confirmate-pozitiv-cu-

covid-19/ 

Găsiți aici Informații importante pentru 

contacții direcți cu o persoană confirmată 

pozitiv cu COVID – 19: 

http://dspiasi.ro/informatii-importante-

pentru-contactii-directi-cu-o-persoana-

confirmata-pozitiv-cu-covid-19/ 

Un astfel de caz va implica, probabil, 

tranziția elevilor echipei 1 sau 2 care se 

afla atunci în sala de clasă către învățarea 

online până când elevii și profesorii pot 

reveni în școală. 

Cum veți fi informați? 

La apariția unui caz confirmat într-una 

din echipele claselor de elevi sau angajați, 

părinții vor fi informați asupra deciziei 

Consiliului de Administrație. 

Echipa respectivă va fi considerată cu 

suspiciune de infecție și va fi trimisă acasă 

timp de 14 zile. 

Vă rugăm să rețineți că dacă ORICE 

membru al comunității LIIS are un caz 

confirmat în familie (persoane care 

locuiesc în aceeași casă), acesta este 

considerat suspect și ar trebui să stea 

acasă timp de 14 zile. 
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