
Plan privind organizarea anului de studii 2020-2021 în contextul  epidemiologic de COVID-19 al instituției  

IPL ,,Școala Internațională Heritage” 

 
 

I. Menținerea unui mediu școlar sigur pentru elevi, cadre didactice și personalul auxiliar  

1.Acțiuni preventiv deschiderii instituției  
Resurse umane 
 

1. Informarea părinților elevilor referitor la orarul școlii și regimul de           
activitate a școlii cu începere de la 01 septembrie 2020. 
2.Organizarea, în a doua jumătate a lunii august, a unui seminar de formare             
online pentru personalul didactic și tehnic al instituției referitor la cerințele           
stipulate în protocoalele Ministerului Sănătății privind măsurile de protecție         
pentru prevenirea COVID. 
3. Asigurarea măsurilor de suport persoanelor nou venite în instituție, în           
special cadrelor didactice venite de după hotare privind regulile de protecție           
pentru prevenirea COVID. 
4.Informarea elevilor, personalului și părinților referitor la măsurile de         
protecție și cerințele care necesită a fi respectate în perioada revenirii la            
școală. 
5. Pregătirea unui izolator pentru elevii care vor manifesta semne de           
contaminare - carantină de 14 zile acasă. 
6.Dotarea punctului medical cu echipament de protecție pentru cazuri         
suspecte, condițiile izolării. Pulsoximetru, glucometru. Planul de ieșire a         
cazului suspect. 
7.Instituirea unui sistem eficient de comunicare în cadrul instituției pentru a           
stabili absențele elevilor și personalului. 



8.Organizarea webinariilor, prezentărilor video pentru a informa elevii,        
familiile acestora și personalul școlii despre regulile care necesită a fi           
respectate pentru întoarcerea la școală în perioada pandemiei. 
9. Asigurarea instituției cu dezinfectant de mâini pe bază de alcool la            
intrare și ieșire, precum și în apropierea sălilor de mese și a toaletelor.  
10.Afișarea mesajelor care încurajează bunele practici de igienă a mâinilor 
și a căilor respiratorii,dezvoltarea unor comportamentele care promovează 
o stare bună a sănătății. 
 

 La intrarea în școală:  
● Asigurarea cu un termometru pentru măsurarea temperaturii a tuturor         

persoanelor care intră în școală. 
● Interzicerea accesului adulților/părinților  în clădirea instituției. 

În sălile de clasă: 
● Purtarea măștilor va fi obligatorie în sălile de clasă și în autobuzul 

școlar. 
● Păstrarea distanței sociale/fizice  de 1 metru evitarea spațiilor 

închise,mărirea fluxului de aer,aerisirea claselor și dezinfecția 
băncilor. 

● Dotarea fiecărei clase cu termometru non-contact, dezinfectat,       
șervețele de unică folosință, măști de protecție, viziere, mănuși după          
necesitate. 

● Folosirea vizierilor în procesul de predare a elevilor și angajaților. 



● Curățarea și dezinfectarea sălilor de clasă și, în special, instalațiilor          
de apă și canalizare, în special suprafețele care sunt atinse de multe            
persoane (balustrade, mese de luat prânzul, echipament sportiv,        
mânerele ușilor și ferestrelor, jucării, materiale didactice etc.)  

● Respectarea regimului sanitar conform orarului stabilit. 
● Purtarea măștilor va fi obligatorie în spații publice (clase, oficii). 

 În sălile sportive: 
● Selectarea și realizarea activităților sportive care nu necesită        

contactul fizic al elevilor. 
● Prelucrarea echipamentului sportiv. 

În cantină: 
● În cazul alimentației în cantină, copiii și personalul se vor aranja           

distanțat conform spațiului marcat cu aplicarea orarului separat al         
sunetelor. 

WC: 
● Instalarea panourilor cu informații despre regulile de igienă și         

distanțarea fizică.  

La aer liber: 
● Dezinfectarea scaunelor, meselor pentru odihna/activități 

educaționale la aer liber. 



a) Măsuri suplimentare pentru elevii, cadrele 
didactice, personalul didactic auxiliar și 
nedidactic, aflate în grupurile de vârstă de 
risc și/sau având afecțiuni cronice 

 

● Stabilirea procedurilor pentru situațiile în care elevii sau angajații         
manifestă simptome ale bolii, actualizarea listelor de contacte de         
urgență. 

● Crearea unei baze de date (Google forms) pentru evidența         
persoanelor care au fost în carantină. 

● Utilizarea Declarațiilor pe propria răspundere privind starea de        
sănătate și călătoriile realizate, inclusiv a faptului dacă persoanele au          
intrat în contact cu persoane aflate în carantină. 

II.Organizarea procesului educațional: 
b) Regimul de activitate 1.Instituția va activa într-un regim complet de activitate. 

2.Programul de activitate al școlii va începe la orele 08.-09.00 și se va             
finaliza la orele 3:30-16.00. Cluburile și activitățile de suport vor continua           
în regim on-line pentru a reduce perioada de aflare în școală. 
3. Elevii claselor primare și gimnaziale vor intra în clădire conform orarului            
eșalonat prin intrări separate. 
4. În sălile de clasă va fi asigurată predarea simultană (cu utilizarea            
camerei video) în caz de necesitate. 
5. Se va limita utilizarea materialelor de suport în cadrul procesului           
educațional și în afara școlii. 
6.Pauzele și prânzurile vor fi eșalonate pentru a reduce riscul de           
contaminare.  
7. Va fi obligatorie spălarea regulată pe mâini la anumite intervaluri în            
cursul zilei. 



8.Nu vor fi admise organizarea evenimentelor publice cu participarea a mai           
multor persoane, ca de exemplu ședințe, careuri, evenimente, toate aceste          
activități vor fi organizate on-line în baza unui format stabilit și agreat. 
9.Organizarea lecțiilor de Educație fizică necesită un nou concept - se           
recomandă organizarea a cît mai multe activități posibile în aer liber. 
10. Anularea excursiilor și evenimentelor cu implicarea mai multor         
persoane. 

c) Organizarea spațiilor de studii  

 

1.Amenajarea spațiului astfel încât mesele/ băncile copiilor să fie la cel           
puțin un metru distanță una de alta. Se va da prioritate claselor spațioase, cu              
respectarea distanței de 1 m, cu posibilitatea utilizării coridoarelor spațioase          
pentru zonele de recreație separate. 
2.Reconfigurarea spațiilor mari/spațioase (ca de exemplu sala sportivă,        
cabinetul metodic, bufetul). Eliminarea din aceste spații a mobilierului sau          
materialelor pentru a optimiza spațiile și a reduce atingerea obiectelor în           
spațiile în care se desfășoară procesul educațional. 
3.Marcarea vizuală a spațiului de podea astfel încât distanțarea fizică să fie            
ușor de urmărit (holuri, locuri de joacă, săli de clasă). 

d) Mișcarea în interiorul instituției 1.Predarea orelor în instituție în condiția sistemei de clasă, recreațiile 
conform orarului în spații separate pentru fiecare clasă,recreațiile în aer 
liber.  

e) Regimul de distanțare socială  1.Purtarea măștilor și mănușilor va fi obligatorie.  
2. Ventilarea claselor va fi obligatorie. Utilizarea UV filtrelor de aerisire. 
3. Marcarea locurilor în cadrul școlii și în curtea școlii pentru păstrarea            
distanței sociale. 
4.Crearea unor spații separate pentru fiecare clasă. 
5. Discutarea modalității de organizare a procesului educațional în aer liber. 



6. Revizuirea procedurilor de evacuare urgentă pentru a respecta protocolul          
de respectarea a distanței sociale. 
7. Stabilirea parteneriatelor comunitare cu instituțiile de sănătate abilitate         
pentru a identifica mesajele cheie relaționate de procedurile privind         
securitatea elevilor și organizarea procesului educațional în cadrul        
instituției.  
8.Stabilirea mecanismului de respectare a regimului igienic a elevilor în          
perioada aflării la domiciliu.  
9. În comunicarea cu părinții, prioritate se va acorda comunicării online. Nu            
se vor admite vizitatori în interiorul școlii. 

III. Bunăstarea elevilor, suportul psihosocial 
 1.Instituirea unui sistem eficient de monitorizare a personalului didactic și a 

stării de bine a acestora. 
2. Monitorizarea/consilierea elevilor, acordarea suportului psihologic. 
3.Stabilirea noilor reguli și consolidarea acestora în prima săptămână a 
anului școlar. 
4. Stabilirea unui nou orar, inclusiv a timpului pentru servirea mesei. 
5. Informarea continuă a familiei și comunității școlare prin intermediul 
revistelor, ședințelor online. 
6. Organizarea cursurilor de formare profesională continuă în TIC pentru 
personalul didactic al instituției. 
7. Organizarea seminarelor de formare pentru cadrele didactice privind 
posibile adaptări curriculare și gestionarea managementului clasei,pentru 
bunăstarea emoțională a elevilor și profesorilor. 

 

 


