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DE LA SCOALA LA LICEU, UN 
ÎNCEPUT DE AN SCOLAR LINISTIT, 

RESPECTÂNDU-SE REGULILE 
SANITARE

Pentru ca toți elevii, din colegii și din licee, să 
poată să înceapă noul an școlar în condiții 

bune, noi luăm măsuri care garantează 
securitatea tuturor.   

Este împreună cu voi și datorită 
responsabilizării și vigilenței colective 

că noi vom asigura educația pentru toți, 
protejînd și elevii și adulții. 

Iată cum se va desfășura ziua pentru copilul 
dumneavoastră și regulile ce trebuie 

respectate pentru a se proteja și a-i proteja 
pe ceilalți.     

Împreună, vom reuși. 



Înainte de a pleca de acasă 
În caz de simptome sau de senzație de febră, să 
masurați temperatura copilului dumneavoastră. Daca 
aceasta este  superioară valorii de 38°C, copilul 
dumneavoastră trebuie să rămână acasă.
Dacă o persoană din casă este diagnosticată purtătoare a 
virusului, trebuie să îl tineți acasă pe copilul 
dumneavoastră. I se vor propune cursuri de învățare la 
distanță.

Când se ajunge la scoală
Grupurile mari de copii și interactiunea lor sunt 
limitate pe cât mai mult posibil. 
Însoțitorii sunt autorizați să intre în școli :
- cu o mască ; 
- după dezinfectarea mâinilor.

De-a lungul zilei 

Purtarea măștii 
- Pentru copiii care au sub 11 ani, 
purtarea măștii nu este adaptată, dar se menține, între 
toate mesele, cea mai mare distanță posibilă.   

- Pentru toți elevii de peste 11 ani,  purtarea măștii este 
obligatorie.

Igiena mâinilor 
Copiii se spală pe mâini, minimum când :
- sosesc la școală ;
- înainte de a lua masa ; 
- după ce au fost la toaletă ;
- seara, înainte de a se întoarce acasă sau de îndată ce au 
ajuns acasă.

Cum ne spălăm bine pe mâini ?
Spălarea cu săpun timp de 30 de secunde.
Uscarea mâinilor cu un șervețel din hârtie jetabil sau 
în aer liber.  

Remarcă : la grădiniță, gelul hidroalcoolic este utilizat 
sub supravegherea unui adult. 



La cantină

- Mesele de la cantină sunt curățate și dezinfectate 
după fiecare serviciu.  
- În zonele unde este necesar, elevii 
dintr-aceeași clasă iau prânzul împreună, la o distanță 
de un metru între fiecare grup.  

În curtea de recreație
- Accesul la spațiile și jocurile colective sau la bănci, este 
autorizat.  
- Este permisă  punerea la dispozitie a obiectelor comune 
celor ce sunt în aceeași clasă sau fac parte dintr-un grup : 
mingi etc.

Ce se întâmplă când un copil prezintă 
simptome ? 
Elevul este izolat cu o mască, sub supravegherea unui adult 
care poartă și el o mască. 
Veți fi contactat, rapid, de către școală sau de instituție, 
care vă va invita să luati legătura cu medicul de familie 
înainte de reîntoarcerea copilului la școală.    

După cursuri 
- Curățarea solurilor, a suprafetelor ce sunt atinse cel mai 
frecvent de către elevi și personal (mese, birouri) este 
realizată minimum o dată pe zi. 
-Încăperile sunt aerisite tot la fiecare 3 ore minimum, timp 
de cel puțin 15 minute. 

Aceste măsuri pot fi adaptate de către autoritățile 
sanitare pe teritoriile unde circulația virusului creste. 
Familiile vor fi ajutate în funcție de nevoile acestora.   

Pentru mai multe informații :
www.education.gouv.fr



www.education.gouv.fr 

SA NE PROTEJAM 
UNII PE ALTII

Numărul gratuit pentru informații despre 
coronavirus : 0 800 130 000




