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INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI 

 

1. evaluați zilnic starea de sănătate  a copilului înainte de a merge la școală 

2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului şcolar, părintele se 

va prezenta imediat la unitatea şcolară pentru preluarea preşcolarului/elevului şi va 

contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz; 

3. discutaţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur 

împotriva infecţiei cu virusul SARS-CoV-2; 

4. explicaţi copilului că, deşi şcoala se redeschide, trebuie să respecte strict măsurile 

de prevenire pentru evitarea răspândirii infecţiei; 

5. acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale 

stării lui emoţionale; 

6. învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre 

cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la 

păstrarea distanţei; învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la 

școală când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, dinte şi după 

utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar; 

7. învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi 

necesitatea purtării acesteia; 

8. sfătuiţi-vă copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi şi să nu schimbe cu 

alţi elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, 

jucării etc.). Nu oferiţi alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte 

ocazii; 

9. curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, 

tabletă, computer, mouse etc.); 

10. în situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii I (tuse, dificultăţi în respiraţie), 

diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după 

caz, şi nu duceţi copilul la şcoală; 

11. părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea 

însoţi copiii în unitatea de învăţământ, cu excepţia ceremoniilor de deschidere a 

anului şcolar sau a cazurilor speciale pentru care există aprobarea, conducerii şcolii; 

12. comunicaţi constant cu personalul şcolii, telefonic sau| prin mijloace electronice, în 

vederea identificării din timp a seinelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de 

prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.  

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ ci privire la absenţa elevului în 

următoarele situaţii: 

- elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

- elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

- elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află 

în carantină. 


