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Procedură privind  aplicarea măsurilor de prevenire şi 
combatere a îmbolnăvirilor  cu SARS COV2  în 

 Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, 
 în condițiile stării de alertă 

 

Având în vedere instituirea stării de alertă  pe teritoriul României, în baza Ordinului 

MEC 4229/08.05.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului 

de învățământ, prezenta Procedură reglementează modul în care se vor aplica măsurile de 

prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor  cu SARS COV2   pentru întreaga activitate din 

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”. 

 

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de pregătire a activităţilor de examen: 

Art.1 

a. La intrarea în Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” se va măsura temperatura – 

personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor de către cadrul medical 

care va asigura asistenţa medicală permanentă; (nu trebuie să depăşescă 37 grade) 

b. In situaţia în care un  elev sau  un cadru didactic, didactic auxiliar, nedidactic prezintă 

simptome sau există suspiciunea că sănătatea este precară (temperatura maxim 37 grade) nu i 

se va permite accesul în unitate, recomandându-i-se să se adreseze medicului de familie; 

c. Participarea elevilor la activităţile de pregătire se va face cu acordul părinţilor 

(chestionar Acord părinţi) după evaluarea încadrării în  grupele de risc a elevilor sau 

membrilor familiior acestora (locuiesc împreună cu persoane ce suferă de afecțiuni sau cu 

persoane cu vârsta de peste 65 de ani.) 

d.  Elevii de la punctele b. şi c beneficiază de pregătire on-line; 

e. Deplasarea elevilor în curtea şcolii până la intrarea în unitate se realizează pe un 

traseu delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică; 

f. Elevii vor fi însoțiți de către un cadru didactic/didactic auxiliar de la accesul în 

unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși 

până la ieșire; 

g. La intrarea în unitate se vor fi asigura materiale și echipamente de protecție 

(covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini, etc.); 
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h. In toate spațiile în care se va desfășura activitate cu elevii,  vor  fi afișate mesaje de 

informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS CoV 2; 

i. Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și 

alte încăperi, sunt stabilite,  semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat; 

j. In fiecare sală de clasă va exista  dezinfectant pentru mâini  şi şerveţele, iar la 

grupurile sanitare vor exista dispensere cu dezinfectant, prosoape de hârtie şi săpun. 

Acestea  vor fi reîncărcate permanent.  

k. Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic vor purta în interiorul 

instituţiei mască de protecţie, îşi vor igieniza regulat mâinile cu săpun şi substanţe 

dezinfectante . Holurile, cancelaria, sălile de clasă şi grupurile sanitare (mobilier şi 

pardoseală) vor fi dezinfectate  şi igenizate de 3 ori pe zi cu substaţe biocide pe bază de clor 

sau alcool atât la  începutul programului, între schimburi cât şi la finalizarea acestuia). 

     l. In sălile de clasă activitatea se va desfăşura cu maxim 10 elevi, aşezaţi în bănci 

semnalizate, la 2 m distanţă unul de celălalt şi vor purta mască  pe tot parcursul 

derulării activităţilor . 

   m. In perioada 2-12 iunie activitatea de pregătire se va derula după  orarul stabilit la 

nivelul CEVM, începând cu ora 7.30, în grupe de câte 10 elevi, în săli de clasă situate la 

etajul 1 (3 clase) şi 2 (2 clase) . 

 Orele vor avea 50 de minute, iar pauza 10 minute. Profesorii pot stabili de comun acord 

cu elevii dacă vor lua sau nu pauză. In pauză elevii dintr-o grupă nu se vor intersecta şi nu 

vor socializa cu cei din altă grupă.  

Accesul în şcoală a grupelor de elevi se face la un interval de 20 de minute.  

Pe toată durata orei elevii şi profesorii vor purta masca de protecţie. 

   n. La finalizarea cursurilor de pregătire elevii vor fi însoţiti de cadrul didactic, către 

ieşire, pe culoarul distinct semnalizat corespunzător. 

   o. Măștile purtate se vor colecta într-un tomberon special amenajat   şi semnalizat 

corespunzător. Totodată elevii vor primi o nouă mască pentru deplasarea către domiciliu. 

 

Art.2 

             Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare 

fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS CoV 2. 
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Art.3 

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, prin reprezentanţii cabinetului medical 

informează Direcția de Sănătate a municipiului București despre depistarea unor cazuri 

suspecte de infecție la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul 

colegiului. 

 Conducerea Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” desemnează pe dna doctor 

Justina Voineag -  medic cabinet şcolar,  pentru menținerea legăturii permanente cu direcția 

de sănătate publică a municipiului București. 

 

 

 

REGULI  

pentru perioada de pregătire BAC – 2-12 iunie 2020: 

 

Este obligatorie : 

 

- purtarea măștii (nas și gură); 

- păstrarea distanței sociale/2 metri, pe tot parcursul șederii în liceu; 

- dezinfecția tălpilor încălțămintei la intrarea în liceu pe ștergătoarele de la ușă; 

- igienizarea mâinilor cu dezinfectant la intrarea în clase; 

- termometrizarea elevilor. Elevilor cu temperatura mai mare de 37 grade Celsius, li se 

va  interzice accesul în instituţie; 

- părăsirea liceului  se va face organizat, păstrând distanța socială, sub supravegherea 

unui cadru didactic și numai pe traseul inscripționat în acest sens. 

 

 Cursurile vor fi frecventate în exclusivitate de elevii ai căror părinţi şi-au exprimat 

acordul. 

 

 

Procedura a fost dezbătută şi aprobată în Consiliul Profesoral şi Consiliul de 

Administraţie din data de 13.05.2020. 
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