Pentru pregătirea Liceului ”Ștefan Procopiu”în vederea deschiderii anului școlar se vor în
vedere următoarele aspecte:
 Organizarea și întreținerea spațiilor astfel încât să se asigure distanțarea de
minimum 1 metru; în situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va
asigura distanțarea maximă posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a
mobilierului școlar.
Termen: permanent
Răspund: directorii, diriginții și personalul de întreținere
 Stabilirea circuitelor funcționale.
În corpul vechi al școlii accesul se face pe la intrarea elevilor; la plecarea din școală
elevii de la parter vor folosi ieșirea profesorilor iar cei de la etajele 1 și 2 vor părăsi
clădirea folosind ieșirea dinspre strada Castanilor.
În corpul nou al școlii accesul se face prin intrarea din curte școlii, părăsirea clădirii
se face prin ușa dinspre strada Castanilor.
În căminul 3 intrarea este prin ușa din dreapta clădirii, ieșirea se va face pe ușa din
stînga.
 Organizarea spațiilor de recreere. Se va folosi curtea liceului.
 Resurse umane.
Persoana desemnată cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a
infecției cu SARS-CoV2 este doamna Ionașcu Silvia Daniela, director adjunct.
Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medical din
școală, cu reprezentanții ISJ Vaslui, DSP Vaslui, precum și ai autorităților
administrației publice locale.
Persoane responsabile cu aplicarea măsurilor sunt:
1. D-na Dascălu Emilia, bibiotecar: răspunde de aplicarea măsurilor în corpul
vechi.
2. D-na Botezatu Ana-Maria, laborant – răspunde de aplicarea măsurilor în
corpul nou.
1. D-ul Donici Constantin – răspunde de aplicarea măsurilor în căminul 3.
3. D-na Prelipceanu Mioara, pedagog - răspunde de aplicarea măsurilor în
căminul de fete.

4. D-na Tălmaciu Maricica, laborant – răspunde de aplicarea măsurilor în
căminul de băieți.
5. D-na Ignat Vica, magaziner – răspunde de aplicarea măsurilor în spațiile
administrative (cantină, spălatorie, centrală termică).
 Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție.
Persoanele responsabile desemnate la punctul 4 vor asigura și verifica:
 Marcarea și respectarea circuitelor funcționale.
 Existența dezinfectanților pentru mâini la intrările în clădiri și în fiecare sală de
clasă.
 Stocul de măști din cancelarie.
Notă: supravegherea elevilor în ceea ce privește purtarea măștii și evitarea
formării grupurilor la interior este o obligație permanentă a întregului personal.
 Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție
pentru elevi/studenți și personal.
Răspund: directorul și administratorul de patrimoniu.
 Identificarea spațiului pentru izolarea persoanelor suspecte de îmbolnăvire
cu SARS-CoV-2: lângă cabinetul medical al liceului.
Alte măsuri
 Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu
afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant,
afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare
sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul și
recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților,
pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu
schema completă.
 Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni
asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni
oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau
dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiți de
prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.

 Pentru elevii menționați anterior asigurarea procesului educațional se va
realiza online, în regim asincron, diriginții și profesorii claselor având
responsabilitatea organizării acestor activități.
 Elevii cu dizabilități, care participă la cursuri cu prezență fizică, în funcție de
specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în
mod adecvat dizabilității specifice. Răspund directorii și diriginții claselor.
 Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/ instituția de
învățământ:
o cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare
la domiciliu;
o cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu
SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/ carantină
instituționalizată;
o cei care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o
persoană care prezintă simptome, care a fost testată și care așteaptă
rezultatele.
 În situațiile prevăzute anterior dacă starea de sănătate le permite,
elevii/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.
 Cei care au fost declarați contacți direcți ai unor cazuri confirmate și care
nu au simptome, în situația în care refuză testarea, nu vor fi primiți în
unitatea/instituția de învățământ minimum 14 zile și vor continua învățarea
în sistem on-line.

Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în liceu și aprogramului școlar, în
contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2

Organizarea sălilor de clasă:

1. Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de
minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață,
mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci
spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între
elevi. Răspund: personalul de întreținere și diriginții claselor.
2. Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea
aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasă
de elevi = 1 sală”.
Răspund: toate cadrele didactice.
3. Utilizarea laboratoarelor și atelierelor se va realiza doar în condițiile aplicării
protocolului de dezinfectare după fiecare grupă, astfel: stergerea
suprafețelor cu dezinfectant și aerisirea încăperii pentru cel puțin 10
minute.
Răspund: cadrele didactice care utilizează laboratoarele și atelierele
4. Este interzis schimbul de obiecte personale.
5. Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea
ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor
minimum 10 minute și la finalul zilei, precumși păstrarea ferestrelor deschise
ori de câte ori este posibil.
Răspund: personalul de întreținere, pentru aerisirea dintre schimburi și
toate cadrele didactice pentru aerisirea din pauze.
6. Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în
permanență în interior; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical însă
se admit măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a
gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile.

Organizarea grupurilor sanitare
 Este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor dezinfectante și a
prosoapelor din hârtie, de unică folosință.
Răspund: administratorul și personalul de întreținere.

Verfică: persoanele responsabile de aplicare măsurilor.
 Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor
atinse în mod frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție de la nivelul
unității.
Răspund: administratorul și personalul de întreținere.
Verfică: persoanele responsabile de aplicare măsurilor.
Organizarea accesului în Liceul ”Ștefan Procopiu”:
 Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de
învățământ de către următoarele persoane, atăt la începerea schimbului I cât și la
începerea schimbului al doilea:
2. Intrarea în curtea școlii: portarii de serviciu.
3. Intrarea în corpul vechi: domnul Cașu Giorgică
4. Intrarea în corpul nou: domnul Pascal Ioan
5. Intrarea în căminul 3: domnul Liteanu Mihai
 Căile de acces vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a
limita punctele de contact. După dezinfecția mâinilor, elevii vor fi îndrumați
direct în sălile de clasă.
 Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de
învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale,
pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.
Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces
în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară
necesare.
Răspund: portarii de serviciu

Organizarea procesului de învățământ și a activităților sportive:
Organizarea programului școlar:
Schimbul I

1. 8 – 850

2.
3.
4.
5.
6.

855 – 945
950 – 1040
1050 – 1140
1145- 1235
1240- 1330

1.
2.
3.
4.
5.
6.

14 – 1450
1455 – 1545
1550- 1640
1650 - 1740
1745- 1835
1840 - 1930

Schimbul al II-lea
 Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadre didactice
și de celelalte categorii de personal, pentru menținerea distanțării fizice.
 Orice activități care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu
respectarea distanței dintre elevi.
 Elevii nu vor schimba între ei alimente și obiecte de folosință personală
(telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);
 Este recomandată desfășurarea orelor de educație fizică în exterior.
 Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități
sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței
fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente.
 Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot
parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile
neigienizate.
 La începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte
normele de igienă a mâinilor.
 Se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă
de elevi.

Organizarea activităților practice

 Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează
conform reglementărilor proprii ale acestuia.
 Atelierele din cadrul liceului vor fi organizate astfel încât să fie menținută
distanțarea fizică maxim posibilă.
 Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți
elevi. Vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate.
 Vor fi organizate activități individuale, pentru a evita schimbul de materiale.
 Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare.
 Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate
curățenia și dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care
elevii intră în contact,după fiecare grupă de elevi.
 Se va asigura aerisirea spațiilor timp de minimum 10 minute la fiecare
oră.

În incinta Liceului ”Ștefan Procopiu” Vaslui se vor respecta următoarele măsuri de
protecție la nivel individual

1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor
Atât elevii, cât și personalul au obligația de a se spăla/de a-și dezinfecta mâinile:
a) imediat după

intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;

b) înainte de pauzele de masă;
c) înainte
d) după
e) ori

a)

b)

și după utilizarea toaletei;

tuse sau strănut;

de câte ori este necesar.

2. Purtarea măștii de protecție:
masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de
învățământ cît și pentru elevi și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în
timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor în interior;
schimbul măștii de protecție utilizate între persoane este interzis.

Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și
părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2
1) Personalul medico-sanitar în colaborare cu persoana desemnată de unitatea
de învățământ va efectua instruirea personalului didactic, personalului

didactic auxiliar și nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor
și pentru implementarea normelor din Ordinul pentru aprobarea
măsurilor
de
organizare
a
activității
în
cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2 și va furniza informații privind: elemente generale despre
infecția cu SARS-CoV-2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini,
recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare
corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare.
2) Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau
responsabilul desemnat de conducerea unității în cazul în care elevii
prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap,
dureri de gât, dificultăți de respirație, vărsături), însoțite sau nu de creșteri
de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.
3) Vor fi efectuate instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel
puțin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către diriginți în vederea
respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2.
Director,
Prof. Suhan Mirela

