
 

 

SFATURI UTILE – pentru părinți 

Vă rugăm să: 

 Înțelegeți că purtarea măștii în incinta școlii este obligatorie, conform prevederilor legislative în 

vigoare. 

 Vorbiți cu copilul despre cum se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu noul 

coronavirus. 

 Îi explicați copilului că viața de zi cu zi nu va fi la fel  ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi 

și să îi protejăm pe ceilalți. 

 Discutați cu copilul despre orice modificări ale stării lui emoționale. 

 Îi arătați copilului Dvs. cum să se spele pe mâini corect și cum să poarte corect masca de protecție, 

explicându-i importanța și necesitatea purtării acesteia. 

 Îi sfătuiți pe copii să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi 

obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucarii ș.a.). Nu oferiți nimic 

de mâncat sau de băut colegilor de clasă cu ocazia zilei de naștere sau cu alte ocazii. 

 Încurajați copiii să își dezinfecteze obiectele personale și banca. 

 Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală. 
 

 

 

 In situația în care copilul se îmbolnăvește/ prezintă simptome în timpul în care se află la școală, va fi 

condus în camera de izolare, sub supraveghere, conform procedurii de izolare, de unde îl veți prelua în 

cel mai scurt timp posibil, urmând să contactați medicul de familie. 

 Este foarte importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic 

semn de boală infecto-contagioasă. 

 

cu excepția cazurilor speciale  pentru care există aprobarea conducerii școlii. 

 Comunicarea cu părinții se realizează telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării 

din timp a semnelor de îmbolnăvire și pentru inițierea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în 

colectivitate. 

 În situația scenariului hibrid sau a celui roșu (exclusiv online) părintele trebuie să asigure accesul 

elevului la orele susținute online. 

 De asemenea, 

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

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

          - când elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în 

carantină/izolare. 

 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere și implicare! 

 

Să avem un an școlar cu sănătate și gânduri bune! 
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