Colegiul Naţional “ANA ASLAN”
B-dul. Revoluţiei din 1989 Nr.15/A – Timişoara
Telefon/Fax: 0256/492345
Email: cnanaaslan@yahoo.com

Ghidul
elevilor, al personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în
contextul situației epidemiologice cu COVID-19

Măsuri de protecție
1. Generalități
 la învățământul liceal orele vor fi de 55 de minute, cu o pauză individualizată pe clase, de 10
minute și o pauză comună de 5 minute, timp în care elevii vor sta în clasă, iar cadrele
didactice se vor deplasa în clasele unde vor avea ora următoare.
 măștile vor fi aruncate în coșurile de gunoi destinate acestora și amplasate în locurile
amenajate din școală, având sac de gunoi și pedală;
 este interzis accesul în școală al părinților sau al persoanelor străine, cu excepția celor care
merg la secretariat sau la direcțiune, în intervalul orar alocat publicului și afișat la intrarea în
instituție;
 masca de protecție este obligatorie pentru tot personalul unității de învățământ și
pentru elevi pe tot parcursul zilei, atât în timpul orelor, cât și în pauze;
 elevii vor fi instruiți periodic de către cadrele didactice în vedrea respectării măsurilor de
protecție;
 nu se vor prezenta la școală elevii care au în dimineața zilei respective temeratura mai mare
de 37,3 0C, simptome precum tuse, dificultăți în respirație, diaree, vărsături sau alte boli
contagioase, cei care sunt confirmați cu infecție SARS-CoV-2, aflați în perioadă de izolare la
domiciliu și cei care sunt considerați contacți apropiați cu o persoană infectată;
 în cazul în care un elev prezintă simptome în timpul orelor de curs sau la intrarea în școală,
cadrul didactic anunță profesorul diriginte, părinții copilului, cabinetul medical, direcțiunea,
elevul va fi izolat imediat în sala numită – isolator, la demisol, va fi supravegheat până la
sosirea unui părinte de către prsonalul medical și va părăsi incinta școlii, revenind doar cu
adeverință eliberată de medicul de familie, cu precizarea diagnosticului;
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 toate cadrele didactice vor utiliza un catalog propriu/ o agendă, în care vor înregistra notele,
absențele și eventualele probleme legate de disciplină ale elevilor; fiecare cadru didactic va
transfera notele și absențele în cataloage, zilnic, la sfârșitul orelor de curs;
 părinții vor fi informați despre note și absențe, prin intermediul catalogului școlar (on-line);
 fiecare diriginte, va realiza oglinda clasei, ținând cont de distanța minimă de 1 metru între
elevi;
 în situația în care o parte dintre elevii unei clase se află la școală, iar ceilalți on-line, lecțiile
pot fi vizualizate de părinți sau alte persoane DOAR în situația în care cadul didactic le oferă
acordul; elevii și părinții vor fi informați cu privire la consecințele legale ale vizionării și
distribuirii acestor lecții fără acordul cadrului didactic; nici părinții elevilor nu au dreptul de a
le accesa, fără acordul cadrului didactic și al tuturor părinților celorlalți elevi, în conformitate
cu legislația în vigoare;
 documentele destinate motivării absențelor elevilor se vor fotografia/scana și se vor trimite
profesorului diriginte, pe adresa sa de e-mail, în termen de 7 zile de la data reîntoarecerii în
mediul școlar (virtual / fizic).





2. La intrarea în unitatea de învățământ
la fiecare intrare în instituție se va afla o persoană care va supraveghea elevii;
se va respecta distanța de cel puțin 1 metru între persoane;
se vor utiliza toate cele 2 căi de acces astfel:

o ORA 7.30 – 7.55:
 Intrarea principală:
 PARTER: sala 4 – XII B
 ETAJ 1: lab. Info 2 – XII D
 ETAJ 2: sala 8 – IX A, sala 11 – XI A
 ETAJ 3: sala 13 – XII A
 Intrarea din curtea școlii:
 Demisol: sala 1 – X A, sala 2 – IX D, sala 3 – XII C
o ORA 8.30 – 8.55:
 Intrarea principală:
 PARTER: sala 6 – IX C, sala 5 – XI C
 ETAJ 1: lab. Info 1 – XI D
 ETAJ 2: sala 10 – X B
 ETAJ 3: sala 15 – X C
 Intrarea din curtea școlii:
 ETAJ 1: sala 7 – IX B
 ETAJ 2: sala 9 – X D
 ETAJ 3: sala 14 – XI B
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 porțile vor fi deschise larg pe toată durata întrării elevilor, apoi se vor închide;
 după ce vor intra, elevii se vor dezinfecta pe mâini apoi vor merge direct în sala lor de clasă
pe circuitele marcate;

3. În timpul orelor
 sălile de clasă vor fi aerisite cel puțin 30 de minute înainte de începerea cursurilor, cel puțin
10 minute în pauze și la sfârșitul zilei;
 la intrarea în sală elevii se vor dezinfecta, apoi se vor așeza în bancă;
 elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc
mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
 elevii nu vor sta față în față;
 locul elevilor din bănci nu va fi schimbat pe toată perioada cursurilor;
 se vor limita deplasările elevilor în clasă;
 în cazul utilizării tablei pentru exerciții, fiecare elev va avea propriul său marker;
 sunt interzise experimentele practice care necesită interacțiune strânsă între elevi;
 elevii nu se vor muta din sala de clasă în laboratoare;
 elevii nu vor schimba obiecte între ei;
 mijloacele audio-vizuale folosite în comun vor fi dezinfectate după fiecare utilizare.
Reguli privind desfășurarea procesului instructiv-educativ online
 Ora de curs are o durată de 45 de minute, urmată de o pauză de 10 minute, conform
orarului stabilit la nivelul Colegiului Național ANA ASLAN.
Elevii au următoarele îndatoriri:
 să intre la ora de curs cu cel puțin un minut înaintea orei stabilite pentru intrarea profesorului
în clasa virtuală;
 să aibă camera web pornită și microfonul oprit. Microfonul se va conecta doar atunci
când profesorul solicită un răspuns sau când comentariile sunt legate de conținutul lecției,
respectând regulile dialogului (precizări, întrebări, explicații etc.);
 să rămână vizibili, pe tot parcursul lecției, în caz contrar, vor fi consemnați în catalog ca fiind
absenți;
 să aibă pe masa de lucru toate materialele necesare desfășurării în bune condiții a lecției;
 să aibă o ținută vestimentară potrivită contextului educațional;
 să manifeste un comportament decent pe tot parcursul activității, respectând regulile
stabilite de comun acord cu profesorul.
 elevul nu poate părăsi clasa virtuală sau masa de lucru, decât în situații excepționale și
numai după după ce solicită, în scris, în zona de chat, acordul profesorului și primește
acordul acestuia;
 elevul nu va consuma alimente în timpul orelor de curs;
 cadrele didactice care desfășoară activități online au obligația de a informa profesorul
diriginte sau direcțiunea, după caz, asupra problemelor legate de managementul clasei,
pentru a se proceda la măsuri ameliorative;
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 sunt strict interzise filmarea, efectuarea pozelor sau a altor forme de înregistrare a
activităților desfășurate în clasa virtuală, precum și distribuirea, prin orice mijloace, a
produselor menționate anterior.

4. În pauze
 pauzele sunt stabilite astfel: 8.55-9.00, 9.55-10.05, 11.00-11.05, 12.00-12.05, 13.00-13.05,
14.00-14.05;
 elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, de către
personal nedidactic sau didactic auxiliar, pentru păstrarea distanțării fizice și respectarea
tuturor măsurilor de siguranță;
 este interzisă crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
 elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc
mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
 sunt interzise jocurile cu mingea sau de contact și activitățile care implică schimbul de
obiecte;
 în pauzele comune (de 5 minute) este permisă doar circulația profesorilor, elevii rămân în
sălile de clasă, calculatorul din sală rămâne pornit (laptop, cameră web etc.)
 în pauzele individualizate, elevii care nu merg la toaletă rămân în clasă împreună cu cadrul
didactic;
 elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile;
 elevii nu vor schimba între ei obiecte;
 elevii se vor spăla pe mâini înainte de a mânca și după aceea/ vor utiliza dezinfectant pentru
mâini.

5. În grupurile sanitare
 pauzele sunt decalate, astfel încât să se evite numărul mare de persoane;
 elevii trebuie să se spele pe mâni minimum 20 de secunde înainte și după utilizarea
toaletelor, să se dezinfecteze;
 în grupurile sanitare va fi în permanență săpun, dezinfectant și hârtie igienică;
 se va face curățenie și dezinfectare după fiecare pauză;
 sunt afișate materiale informative privind igiena corectă.

6. În sala profesorală
 cadrele didactice se vor dezinfecta pe mâini la intrarea în cancelarie, la preluarea
catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;
 cadrele didactice vor păstra distanța fizică de minimum 1 metru între ele;
 mijloacele audio-vizuale folosite în comun vor fi dezinfectate după fiecare utilizare.
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