
 

 

4 august 2020 
 
Re: Revenirea la școală, cadrul „următor normal” pentru noul an academic începând cu 1 septembrie 
2020 
 
Dragă Comunitate a Școlii Internaționale Heritage, 
 
Vă scriu pentru a vă împărtăși noile măsuri care vor fi puse în aplicare în școală începând cu 1 
septembrie 2020, astfel încât să ne putem întoarce în siguranță și pe deplin pentru a începe noul an 
școlar ca comunitate. Vă rugăm să citiți această informație cu atenție și s-o discutați în familie. 
Dacă nu ați făcut-o deja, rog să citiți atent raportul pe care l-am distribuit tuturor celor din comunitatea 
noastră pe 3 iulie, precum și la scrisoarea trimisă părinților pe 16 iulie, în urma anunțării Ministerului 
Educației (MECC) că școlile au avut 7 opțiuni care trebuie de luat în considerare despre întoarcerea 
elevilor în septembrie. Găsiți aici pe site-ul nostru web: https://www.heritage.md/ro/coronavirus-
updates  
 
Măsurile pe care le împărtășim ca matricea noastră operațională pentru o revenire 100% în 
condiții de siguranță în cadrul opțiunii 1 al MECC, ne permit să ne întoarcem la școala fizică la 1 
septembrie și acționăm acum la nivelul 3, în jos de la nivelul 4 al planului nostru de gestionare a 
crizelor. Nu știm când vom reveni la nivelul 0 și „înapoi la școala normală” așa cum a fost înainte de 10 
martie, dar cel puțin putem reveni la școală fizic, într-un mod sigur, datorita măsurilor pe care le luăm, 
mediului școlar și resurselor pe care le avem sub îndrumarea MECC. În conceptul revenirii noastre se 
află principiu unui mediu de lucru sigur și al unui mediu de învățare ferm și hotărît pentru personalul 
școlii și pentru elevi. Este o matrice largă, și specifică la nivel mondial. Respectăm cele 3 principii OMS 
despre cum să abordăm Covid19: 
 
1) Igiena – spălarea frecventă a mâinilor etc. 
2) Căile respiratorii – măști etc. 
3) Distanțarea fizică 
 
Vom avea un sistem de măsuri foarte eficient care să asigure că oricine cu simptome nu este permis să 
intre în clădire și să se izoleze, să fie instruit fizic în școală sau să predea până când nu se confirma oficial 
rezultate negative. Vom pregăti și antrena personalul, părinții și studenții pe tot parcursul lunii august 
despre următoarea normalitate și cum vom fi școala cel puțin pentru următoarele luni. Având pe cineva 
cu simptome sosind la școală și fiindu-i spus să stea în izolare, școala nu se va închide. 
 
Ca în fiecare etapă a acestei crize, continuăm să monitorizăm și să evaluăm ceea ce se întâmplă, să ne 
adaptăm și să întreprindem măsurile corespunzătoare. Aceasta este o pandemie globală fără precedent 
și, din moment ce MECC a dat instrucțiunile școlilor să-și planifice strategiile de întoarcere, am urmat 
pașii corespunzător. De asemenea, luăm în considerare și impactul asupra sănătății mintale și a stării 
de bine a elevilor în această criză și cât de mult înseamnă să fii în afara școlii fizic atât de mult timp. 
Acest lucru nu este unul benefic pentru copiii noștri, deoarece nu există un sfârșit clar al crizei și nici un 
consens științific sau politic clar asupra acesteia. 
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Planul nostru de învățare la distanță rămâne întotdeauna ca Planul nostru B și am văzut eficacitatea sa 
din martie până în mai. Toată vara, exemplul nostru de Planul de învățare la distanță a fost prezentat la 
nivel mondial ca un model remarcabil de practică în această criză pentru școlile și ministerele din 
întreaga lume. Dar pregătirile de acum, pentru 1 septembrie, sunt pentru o revenire fizică sigură și 
deplină sub conducerea MECC și sunt în întregime de acord cu abordarea lor aici. Aceasta este strategia 
noastră școlară:  
http://www.heritage.md/ro/noutati/interview-back-to-school-2020 
 
Vom organiza un webinar pentru părinți/familii pe 18 august, la 16:00, și vom împărtăși și 
videoclipurile noastre scurte de la profesorii noștri, arătându-le copiilor cum acționează măsurile în 
școală înainte ca ei să ajungă la 1 septembrie, astfel încât să fim cu toții familiarizați cu modul în care 
funcționează școala în siguranță, în conformitate cu principiile cheie de igienă, distanță și măsuri pentru 
protecția căilor respiratorii. De asemenea, vom sărbători noul an academic pe 1 septembrie respectând 
noile măsuri, dar în același timp asigurând noilor noștri elevi și celor care revin o viziune spre noul an 
academic cu speranță în viitor. Mai multe detalii vor urma. 
 
Vor fi întrebări, comentarii și puncte abordate din această matrice de retur și nu ezitați să le trimiteți 
prin e-mail la adresa directorului pentru a putea răspunde cât mai curând posibil. 
 
Vă mulțumim, ca întotdeauna, pentru sprijinul acordat școlii noastre și știu că, ca o întreagă comunitate 
școlară, putem face ca revenirea noastră fizică, sigură, completă  să fie un succes pentru copiii noștri 
începând cu 1 septembrie. 
 
Calde salutări, 
 
Rob Ford, 
Directorul Școlii Internaționale Heritage 
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