
 

Reguli comportamentale care trebuie respectate la 
școală. 

-vă propria 
febră și cea a minorului și, dacă este de 37,5 ° 
C sau mai mare, rămâneți în casa dvs. și 
chemați medicul sau pediatrul; 

Este interzis să mergeți la școală dacă dvs. sau 
minorul ați avut un contact strâns cu persoane 
pozitive sau suspectate pozitive în ultimele 14 
zile sau dacă ați mers în zone cu risc; 

Evitați să  luați  in mașină multe persoane sau, dacă 
este strict necesar, păstrați o distanță de 1 metru 
și se recomandă utilizarea măștilor chirurgicale 
pentru toți ocupanții. Nu utilizați recircularea 
aerului, ci deschideți  ferestrele. Evitați să  luați  in 
mașină minori din diferite clase; 
Evitați orice formă de adunare, dar păstrați 
întotdeauna  cel puțin 1 metru distanță de alte 
persoane; 

Mergeți la școală la orele convenite, hotărâte pentru 
a evita aglomerarea excesivă la intrări și zone 
comune; 

Îndrumați  minorul către accesele oferite in baza 
clasei de care aparține și folosind căile furnizate; 

În cazul  în care este necesar să vorbiți cu personalul 
școlii, să preferați contactul telefonic decât cel față 
în față. Se va putea întâlni personal doar pe bază 
de programare; 

Este interzis să aduceți la școală jocuri sau 
materiale care nu sunt strict necesare pentru 
predare și să le schimbați între minori; 

la școală prin canalele furnizate; 
 

cefalee, simptome gastro-intestinale (greață / 
vărsături, diaree), dureri în gât, dispnee, 
mialgie, secreție nasală / congestie nazală; 
cele mai frecvente simptome la populația 
generală: febră, frisoane, tuse, dificultăți de 
respirație, pierderi bruște de miros (anosmie) 
sau scăderea  mirosului (hiposmie), pierderea 
gustului (ageusia) sau modificarea gustului 
(disgeuzie), curgerea nasului / congestie
  nazală, faringodinie, diaree; 

părăsi casa, rămâneți acasă și solicitați 
intervenția medicului dumneavoastră; 

în timp util în secretariat o notificare cu 
orice absențe din motive de sănătate pentru a 
detecta orice grupuri de absențe din aceeași 
clasă. 

 
 Înainte de a pune masca, spălați-vă mâinile cu 

apă și săpun sau cu o soluție de alcool 

 Acoperiți- vă gura și nasul cu masca asigurându-
vă că este intactă și se potrivește perfect cu fața 
dvs. 

 evitați să atingeți masca în timp ce o purtați, dacă 
o atingeți, spălați-vă pe mâini 

 când devine umedă, înlocuiți-o cu una nouă și nu 
o refolosiți, deoarece este o mască de unică 
folosință 

 îndepărtați masca luând-o din elastic și nu 
atingând partea din față a măștii; aruncați-o 
imediat în recipientul special și spălați-vă pe mâini 

 nu se recomandă măști de pânză (de exemplu, 
bumbac sau tifon). 

 
Ce trebuie făcut dacă un minor are simptome 

Dacă, după intrarea în școală, minorul ar acuza: 

 Temperatura peste 37,5 ° C; 
 Simptome gripale precum tuse 
uscată, răceală etc; 

Acesta va fi însoțit într-o cameră adecvată și veți fi 
contactat pentru a-l lua acasă. 

 
Întoarcerea la școală a foștilor pozitivi: 

Întoarcerea la școală a unui elev rezultat pozitiv 
este posibilă numai după ce a trimis la școală 
comunicarea „negativizării apărute” emisă de 
departamentul teritorial de prevenire. 

 
Cei cu cel mai mare risc: 
Unele categorii de persoane prezintă un risc mai 
mare ca urmare a unor condiții precum: 
a) vârstă; 
b) patologii preexistente, cum ar fi: 

 hipertensiune; 
 Probleme cu inima; 
 Diabet; 
 pacienți imunosupresionați; 

În toate aceste cazuri, părintele ar trebui să aibă 
grijă să raporteze situația specifică școlii pentru a 
decide cum va fi gestionată. 

 

Dacă utilizați un smartphone, este 
recomandat să instalați Aplicația 

IMMUNI care permite urmărirea mai 
eficientă a contactelor strânse 
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Coronavirus și școala    
Ce este și cum să te 

comporti 
 



Ce este Coronavirus 
Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de 
viruși care provoacă boli variind de la răceala 
obișnuită până la boli mai grave precum Sindromul 
respirator din Orientul Mijlociu (MERS) și Sindromul 
respirator acut sever (SARS). 
Sunt viruși ARN cu catenă pozitivă, cu un aspect 
asemănător coroanei la microscopul electronic. 
Coronavirusurile au fost identificate la mijlocul anilor 
1960 și se știe că infectează oamenii și unele 
animale (inclusiv păsări și mamifere). Celulele țintă 
primare sunt celulele epiteliale ale tractului 
respirator și gastro-intestinal. 
Virusul care cauzează epidemia actuală de 
coronavirus a fost numit „Sindromul respirator acut 
sever-CoronaVirus-2” (SARS-CoV-2). Potrivit unui 
grup de oameni de știință, noul coronavirus este 
fratele celui care a cauzat Sars (SARS-CoVs), de 
unde și numele ales de SARS-CoV-2. 
Boala cauzată de noul Coronavirus are un nume: 
„COVID-19” (unde „CO” înseamnă corona, „VI” 
pentru virus, „D” pentru boală și „19” indică anul în 
care a apărut). 
Cele mai frecvente simptome ale Covid-19 sunt 
febra, oboseala și tuse uscată. Unii pacienți pot 
prezenta dureri musculare, congestie nazală, 
curgerea nasului, dureri în gât sau diaree. Aceste 
simptome sunt de obicei ușoare și încep treptat. În 
cazurile severe, infecția poate provoca pneumonie, 
sindrom respirator acut sever, insuficiență renală și 
chiar moarte. 

Recent, anosmia / hiposmia (pierderea 

/scăderea simțul mirosului) și, în unele cazuri, 
ageusia (pierderea gustului) au fost raportate ca 
simptome legate de infecția cu Covid-19. Datele din 
Coreea de Sud, China și Italia arată că, în unele 
cazuri, pacienții cu infecție confirmată au dezvoltat 
anosmie / hiposmie în absența altor simptome. 
Unele persoane se infectează, dar nu prezintă 
simptome. Simptomele sunt, în general, ușoare, în 
special la copii și adulți tineri, și cu debut lent. 

Cum se transmite Coronavirus 

Coronavirusul se transmite de la persoană la 
persoană prin contact strâns. 
Noul Coronavirus este un virus respirator care se 
răspândește în principal prin contactul strâns cu o 
persoană bolnavă. Calea principală sunt picăturile 
de respirație ale persoanelor infectate, de exemplu 
prin: 

 salivă, tuse și strănut 

 contacte directe personale 

 mâinile, de exemplu prin atingerea mâinilor 
contaminate (încă nu spălate) cu gura, 
nasul sau ochii 

În cazuri rare, infecția poate apărea prin 
contaminare fecală. Bolile respiratorii nu se transmit 
în mod normal cu alimentele, care în orice caz 
trebuie tratate respectând bunele practici de igienă 
și evitând contactul între alimentele crude și cele 
gătite. 

 

Ce este contactul strâns? 

Contactul strâns cu o persoană pozitivă COVID-19 
este definit ca: 

 o persoană care locuiește în aceeași casă; 

 o persoană care a avut contact fizic direct (de 
exemplu, strângere de mână); 

 o persoană care a avut un contact direct 
neprotejat cu secrețiile (de exemplu, atingerea 
batistelor de hârtie uzate cu mâinile goale); 

 o persoană care a avut contact direct (față în față) 
la o distanță mai mică de 2 metri și care durează 
mai mult de 15 minute; 

 o persoană care a fost într-un mediu închis (de 
exemplu, clasă, sală de ședințe, sală de așteptare 
a spitalului) timp de cel puțin 15 minute, la o 
distanță mai mică de 2 metri; 

 un lucrător medical sau personal de laborator care 
manipulează probe dintr-un caz COVID-19; 

 o persoană care a călătorit așezată în avion în 
cele două locuri adiacente, în orice direcție, 
însoțitorii de călătorie sau asistenții și membrii 
echipajului repartizați la secțiunea aeronavei unde 
a fost așezat cazul index.      

Comportamente pentru evitarea contagiunii 

Vă reamintim că majoritatea persoanelor cu 
Coronavirus sunt asimptomatice. Pentru a minimiza 
riscul de contagiune, este necesar ca minorul să 
adopte aceste măsuri de precauție: 

 Spălatul des al mâinilor cu apă și 
săpun sau dezinfectarea lor cu o 
soluție pe bază de alcool. 
Spălarea mâinilor trebuie făcută cu 
atenție, în conformitate cu 
procedura afișată în interiorul 
toaletelor; 

 Să evite contactul strâns cu 
oamenii. Să păstreze întotdeauna 
o distanță de cel puțin 1 metru față 
de alte persoane. Dacă acest lucru 
nu este posibil, ambii trebuie sa 
poarte măști de protecție; 

 Să poarte întotdeauna o mască în 
clădirea școlii (> 6 ani): va fi 
posibilă scoaterea acesteia numai 
în timpul prezentărilor orale, orelor 
de educație fizică și prânzului în 
cantină; 

 Să nu atingă niciodată ochii, nasul 
și gura cu mâinile, ci să folosească 
batiste de unică folosință sau, 
înainte de a face acest lucru, să se  
spele sau dezinfecteze mâinile; 

 Când strănută sau tușește, să 
acopere gura și nasul cu țesuturi 
de unică folosință sau folosind pliul 
cotului; 

 Să nu ia medicamente decât dacă sunt prescrise 
de medic. Luarea unor medicamente poate 
compromite sistemul imunitar; 

 Să evite strângerile de mână și îmbrățișările; 

 Să evite să introducă în gură obiecte care ar 
putea fi contaminate; 

 Să evite întâlniri în puncte critice, cum ar fi ușile, 
coridoarele înguste etc.; 

 Trebuie raportat imediat orice boală; 

 Pentru a folosi toaleta, să spele mâinile înainte și 
după. Hârtia folosită pentru a usca mâinile trebuie 
aruncată la gunoi și nu la toaletă. 


