Manual de reguli anti-COVID pentru familii
RETE TanteTinte -I.C. 6 VR

Dragi părinți, vă vom atribui câteva sarcini pentru a începe cu seninătate anul școlar.
1. Părinții nu au voie să intre în școală, cu excepția cazurilor speciale. În cazul uitării materialului școlar
sau a altor obiecte personale, părinților li se cere să nu meargă la școală.
2. În caz de nevoie, doar unui singur părinte (sau delegatului său) i se permite accesul la sediul școlii și
trebuie:
● să-si igienizeze mâinile,
● să fie echipat cu o mască,
● să completeze declarația pe propria răspundere.
Pentru orice situație anume, contactați profesorul sau colaboratorii școlii.
3. La intrare și ieșire trebuie menținută o distanță interpersonală de cel puțin un metru. Pentru
grădiniță, este permisă parcarea în curțile școlii pentru timpul strict necesar însoțirii sau preluării copilului.
4. În complexele școlare există diferite intervale de timp pentru intrarea și ieșirea elevilor:
Părinții trebuie să se angajeze să respecte cu strictețe orele indicate pentru intrare și ieșire.
5. Accesul la secretariat va fi garantat în fiecare zi, cu programare.
6. În fiecare complex școlar există căi de intrare / ieșire, despre care familiile sunt informate și care trebuie
respectate cu strictețe.
7. Pentru însoțirea și preluarea elevilor de la școală, este necesar să urmați cu atenție instrucțiunile date
în circulare / comunicări.
8. Este important să învățați copiii, chiar și cu exemplul, să se spele bine pe mâini, să strănute și să
tusească în încheietura cotului, să poarte masca atingând-o doar de șireturi.
9. Părinții nu trebuie să-și trimită copiii la școală cu febră (mai mare sau egală cu 37,5 ° - pentru
aceasta este necesară măsurarea temperaturii în fiecare dimineață), tuse și / sau răceală, vărsături,
diaree, cefalee, dureri musculare , absența gustului sau mirosului sau care în ultimele 14 zile au intrat în
contact cu pacienți cu COVID sau cu persoane aflate în izolare fiduciară / preventivă. În acest caz, părinții
trebuie să informeze medicul pediatru și să raporteze absența de la școală din motive de sănătate.
10. Dacă un copil se simte rău la școală și dezvăluie simptomele menționate mai sus, se va aplica
protocolul de siguranță cerut de lege: familia va fi informată imediat și trebuie să vină la școală pentru a-și
ridica copilul cât mai curând posibil. Pentru aceasta este esențial ca un membru al familiei sau un delegat
să fie întotdeauna contactabil prin telefon, în timpul orelor de școală;
11. Dacă la grădiniță un copil a lipsit cel puțin 3 zile, este necesar un certificat medical pentru
reîntoarcere.
12. Nu este permis să aduceți jocuri sau alte obiecte personale de acasă. Vă rugăm să aduceți doar
ceea ce cere școala.
13. Serviciul pre-școlar și post-școlar nu va fi efectuat pentru a evita contactul dintre elevii din diferite
secțiuni / grupuri.
14. Pentru a facilita inserarea copiilor la începutul anului școlar, în special pentru noii elevi, va fi organizată
o activitate de primire în aer liber - dacă vremea o va permite. În această primă fază, părintele poate sta
câteva minute pentru a facilita aclimatizarea copilului (purtând masca și menținând o distanță de cel puțin
un metru față de profesor și de ceilalți elevi prezenți.) Vor fi predispuse intervale de timp specifice
pentru inserare, pe care părintelui i se cere să le respecte cu strictețe.
15. Este foarte important să participați la toate ședințele școlare, chiar de la distanță (utilizarea
computerului sau a telefonului mobil) și să citiți cu atenție toate circularele și regulamentele.
16. Pentru o protecție mai mare a tuturor, este recomandat să descărcați aplicația IMMUNI.
Mulțumindu-vă pentru atenție, vă doresc un an școlar bun!

Directorul școlii

