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SCENARIUL VERDE | PĂRINȚI | SEPTEMBRIE | 2020 

Învățământ preșcolar 

Învăţăm să rămânem sănătoşi! 

 

         Educaţia se face oriunde şi oricând dar mai ales în şcoală. Toţi cei care ne ocupăm de educaţia 

copiilor – părinţi şi profesori deopotrivă, ne asumăm acum pe cât putem un nou rol. Devenim mici 

medici şi asistente de veghe la sănătatea copiilor şi elevilor noştri. Nimeni nu este pregătit cu 

adevărat pentru un astfel de moment dar ştim că împreună vom fi mai puternici în faţa oricărei 

încercări. 

          Am pregătit acest ghid cu măsurile pe care toţi trebuie să le respectăm  pentru a continua 

procesul de învăţare. 

 

          Dincolo de ce avem fiecare de făcut pentru a ne asigura sănătatea, vom oferi fiecărui elev, 

ca măsură suplimentară, viziere pe care le pot purta pe parcursul programului şcolar și întărim 

legătura în timp real cu familia printr-o noutate: Catalogul online, o aplicație prin care veți fi la 

curent zilnic cu notele, prezenţa și temele copilului dumneavoastră. 

 

          Vă aştept cu drag pe data de 14 Septembrie, la deschiderea noului an şcolar, direct în sălile 

de curs. Recunosc că o să-mi fie înfiorător de greu să nu vă pot strânge copilul în braţe, așa cum fac 

de obicei.  

Arieșan Aurora 
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1. Verificarea stării de sănătate a copiilor 
 

 

 

1.1 Vorbiți cu copilul despre cum acesta se 
poate proteja pe el, dar și pe cei din jur 
împotriva infecției cu noul coronavirus; 
 
1.2 Explicați-i copilului că, deși grădinița se 
redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca 
înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi 
și să evităm răspândirea infecției; 
 
1.3 Acordați atenție stării mentale a copilului și 
discutați cu el despre orice modificări ale stării 
lui emoționale; 
 
1.4 Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini 
corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum 
respectăm sfaturile generale cu privire la o 
igienă corespunzătoare și la păstrarea 
distanței; 
 
1.5 Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: 
atunci când ajunge la grădiniță, când se 
întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, 
înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte 
ori este necesar; 
 
1.6 Ajutați-l pe copil să folosească gesturile 
barieră prin exersarea cât mai des acasă a 
acestora; 
 
1.7 Sfătuiți-vă copilul să nu schimbe cu alți 
copii jucării sau obiecte personale; transferul 
de obiecte între casă și unitatea 
preșcolară trebuie limitat la ceea ce este 
strict necesar: lenjerie de corp de 
schimb, încălțăminte de interior și 
pijama; sunt interzise jucăriile sau alte 
obiecte de acasă 
 

 
1.8 Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de 
uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 
computer, mouse etc.); 
 
1.9 Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului 
înainte de a merge la grădiniță; copiii cu boli 
infectocontagioase acute nu vor fi aduși la 
grădiniță 
 
1.10 În situația în care copilul are febră mai 
mare de 37,3 grade C, simptomatologie 
specifică inectării cu SARS-Co-V-2 sau altor 
boli infectocontagioase (tuse, dificultăți în 
respirație), diaree, vărsături, contactați 
telefonic medicul de familie sau serviciile 
de urgență, după caz, și nu duceți copilul la 
școală; 
 
1.11 În cazul în care copilul se îmbolnăvește în 
timpul programului (la grădiniță), luați-l imediat 
acasă și contactați telefonic medicul de familie 
sau serviciile de urgență, după caz. 
 
1.12 În cazul în care un copil lipsește din motive 
medicale, luați legătura cu asistenta medicală. 
 
1.13 Copilul va reveni la grădiniță cu adeverință 
medicală eliberată de medicul de familie/ medicul 
curant, cu precizarea diagnosticului. 
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2. Accesul copiilor în unitate și organizarea 
sălilor de grupă 

  

2.1 Accesul în unitate 
 
Organizarea circuitelor în interiorul fiecărei grădinițe (curte, săli de grupă, holuri etc.) s-a realizat prin 
demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul 
unitățiilor de învățământ și de părăsire a acestora, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între copii.  
 
Au fost amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (imagini, săgeți etc.).  
Vor fi limitate întâlnirile între copii, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie asigurată 
distanțarea fizică, după cum urmează: 
 

Zone de așteptare 
 
Grădinița „Floare de colț” – Intrarea 1– curtea principală, Intrarea 2 – curtea laterală 
 
Grădinița „George Enescu” – Curtea interioară 
 
Grădinița „Fluturașii” – Curtea interioară 
 
La intrarea în grădinițe, la intrarea în fiecare clasă au fost așezate dispensere/flacoane cu soluție 
dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în grădinițe și 
în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de 
igienă/protecție. 
 
Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, 
unde este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.  
 
Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ în afara momentelor în care 
aduc și preiau copiii, păstrând distanțarea, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea 
conducerii școlii. Copiii vor fi primiți de către persoana desemnată de director și preluați de 
părinte la ușa unității, fiind interzisă circulația în interior. 
 
Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din 
timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. 
 
 
Accesul copiilor în fiecare unitate va avea loc începând cu ora 7.30, conform informațiilor din tabel.  
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     Intrarea și ieșirea copiilor din 
grădiniță vor fi asigurate prin cele 
două curți/uși de acces – 1 și 2. 
Părinții vor păstra distanța 
indicată in curte, copiii vor fi 
preluați la ușă de către 
persoanele desemnate. Este 
interzisă staționarea în fața ușii. 

Intrarea Nr 1 
 
Ora 7.30 – 7.45  
Grupa mijlocie „GREIERAȘII” 
 
Ora 7.45 – 8.00  
Grupa mare „PITICII VOIOȘI” 
 

Intrarea Nr 2 
Ora 8.00 – 8.15  
Grupa mică „FLUTURAȘII” 
 
Ora 8.15 – 8.30  
Grupa mică „ALBINUȚELE” 
 

Ieșire  
 

Intrarea Nr 1 
Ora 17.00 – 17.15  
Grupa mijlocie „GREIERAȘII” 
 
Ora 17.15 – 17.30  
Grupa mare „PITICII VOIOȘI” 
 

Intrarea nr 2 
Ora 16.45 – 17.00  
Grupa mică „FLUTURAȘII” 
 
ORA 16.30 – 16.45 
Grupa mică „ALBINUȚELE” 
 
 

 Intrarea și ieșirea copiilor se va 
face pe ușa principală.  Părinții vor 
păstra distanța indicată in curte, 
copiii vor fi preluați la ușă de către 
persoanele desemnate. Este 
interzisă staționarea în fața ușii. 
 

 
Intrare 

 
Ora 7.30 – 7.45  
Grupa mijlocie program prelungit 
„ȘTRUMFII” 
 
Ora 7.45 – 8.00  
Grupa mare program prelungit 
„URSULEȚII” 
 
Ora 8.00 – 8.15  
Grupa mare program normal 
„BUBURUZELE” 
 
Ora 8.15 – 8.30  
Grupa mică „CIUPERCUȚELE” 
 

Ieșire  
 

 
Ora 12.00 – 12.15  
Grupa mare PN „BUBURUZELE” 
 
Ora 16.45 – 17.00  
Grupa mică „CIUPERCUȚELE” 
 
Ora 17.00 – 17.15  
Grupa mijlocie „ȘTRUMFII” 
 
Ora 17.15 – 17.30  
Grupa mare „URSULEȚII” 
 
 
 
 
 
 
 

Intrarea și ieșirea copiilor 
se va face pe ușa 
principală.  Părinții vor 
păstra distanța indicată in 
curte, copiii vor fi preluați 
la ușă de către persoanele 
desemnate. Este interzisă 
staționarea în fața ușii. 
 

Intrare 
 

7.30 – 8.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieșire 
 
 

12.15 – 12.30 
 
 
 

 
 

 

Grădinița 
„Floare de colț” 

Grădinița „George 

Enescu” 

Grădinița 

„Fluturașii” 
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2.2 Organizarea sălilor de grupă 

 La nivelul fiecărei unități, clasele au fost organizate respectând regulile stipulate în Ghidul privind 
măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-
19, din 31.08.2020, anexa 1 din ordinul 5487/1494 – Ordin al ministrului educației și cercetării și al 
ministrului sănătății 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. Astfel, s-a realizat:  
 

✓ Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru; 
✓ Individualizarea scăunelelor; 
✓ Amenajarea spațiului cu centre de activitate; 

✓ La intrarea în fiecare sală de grupă au fost așezate dispensere/ flacoane cu soluție 

dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă; 

✓ Modul de ocupare a sălilor de clasă a fost stabilit în funcție de numărul de copii. 

La nivelul fiecărei grupe se vor respecta următoarele reguli: 
 

✓ Va fi păstrată componența grupelor și a subgrupelor. Contactul între copiii din grupe diferite 
va fi evitat; 

✓ Pe parcursul unei zile subgrupele își păstrează locurile în centrele de activitate; 
✓ Vor fi limitate deplasările în sala de grupă, pe cât posibil; 
✓ Este interzis schimbul de jucării sau alte obiecte între copii; 
✓ Va fi asigurată aerisirea sălilor înainte de sosirea copiilor, după fiecare secvență de activitate, 

după servirea meselor și la finalul zilei; 
✓ Se vor evita jocurile de grup care presupun interacțiune fizică sau realizarea lucrărilor 

colective; 
 

 

 

 

 

 

3. Organizarea activităților didactice 
 
 

 

 

 

 

Activitățile didactie se desfășoară conform Curriculumului pentru educație timpurie 2019 și Metodologiei 

de aplicare a Curriculumului. 

 

4. Măsuri pentru elevii și personalul din 

unitățile de învățământ aflate în grupele de 

vârstă la risc și/sau având afecțiuni cronice 

și/sau dizabilități  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Preșcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, 

obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli 
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ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu 

avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru 

aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea 

procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite. La nivelul orașului 

Sinaia, elevii școlarizați la domiciliu vor desfășura activitățile în mediul online. 

✓ Respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie 

monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice; 

✓ Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor 

fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor 

suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță; 

✓ Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se 

pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după 

o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de 

contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către 

medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală. Pentru cei care 

nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru 

asigurarea procesului educațional la distanță; 

✓ Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de 

prevenție în mod adecvat dizabilității specifice. 

 

 

 

5. Măsuri de protecție individuală 
 
 

 

 

Învățați copiii să respecte următoarele reguli: 
 
a. Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și 

săpun; 
b. Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane; 
c. Evitați atingerea cu mâna a nasului, a ochilor și a gurii; 
d. Strănută în pliul cotului/batistă de unică folosință; 
e. Păstrează distanța regulamentară!” 

 



 

 

 

 

 
Mesajul dumneavoastra este important pentru noi. Ne puteti contacta la numerele de 
telefon afisate sau ne puteti trimite un mesaj pe adresele specificate. 

 

 

Colegiul „Mihail Cantacuzino” Orașul Sinaia 

Adresa: Calea Bucuresti nr. 40 

Sinaia, Prahova 

Telefon: 0244 311 931 

Fax: 0244 311 931 

email: cmcsinaiaa@gmail.com 

          cmcsinaia@yahoo.com 

 


