
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR. 19 BRAȘOV 

Scenariu  propus pentru începerea școlii 

Consultarea profesorilor s-a realizat față în față în perioada 1-7 septembrie 2020. 

Părinții elevilor au fost consultați în perioada 2-7 septembrie 2020, prin organizarea de 

videoconferințe Zoom/Google Meet. 

Scenariul a fost adoptat în ședința Consiliului de Administrație din 7septembrie 2020. 

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă (CJSU) va emite, până la data de 10 

septembrie, hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ 

pentru începutul anului şcolar 2020-2021.  

Hotărârile privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se actualizează 

săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.  

1. Ciclul primar ( clasele I-IV ) 

Elevii claselor I-IV vin la școală prin rotație. Se impune aceasta deoarece clasele au 

efective mari de elevi (30-35), iar prin prezența 100% a acestora nu se poate respecta 

distanțarea fizică de 1 m între bănci . 

Așadar, clasele vor fi împărțite în patru grupe, astfel încât trei grupe vin zilnic la școală în 

program normal, iar o grupă va învăța de acasă o dată la trei săptămâni. 

Ex: în prima săptămână vin la școală grupele 1,2,3, iar grupa 4 învață acasă, a doua 

săptămână vin la școală grupele 2,3,4, iar grupa 1 învață de acasă ș.a.m.d 

Criteriul după care se formează grupele este cel alfabetic. Situațiile speciale se discută la 

nivelul clasei, apoi vor fi aprobate în CA. 

Împărțirea în grupe  se realizează astfel încât nr elevilor prezenți fizic în clasă să fie aprox 

20, pentru asigurarea distanțării. Dacă pentru a respecta acest număr e necesară împărțirea 

clasei în 3 grupe, așa se va face ( depinde de efectivul total al clasei ). 

Pentru elevii de acasă, învățătorul va posta pe platforma G-Suite for Education  temele  

zilnice  și indicații pentru ei. De asemenea, legătura între elevi și învățător se menține 

continuu, prin canalele de comunicare stabilite de comun acord.  

Gândim perioada cât elevul învață de acasă ca o responsabilizare a acestuia, ca o pregătire 

pentru o eventuală predare doar online : el va lua legătura cu colegii pentru a nu pierde 

ritmul lecțiilor, va consulta platforma, va posta temele pe platformă ( cu ajutorul părinților 

atunci când aceștia au timp pentru această activitate ), vor lectura mai mult, vor lucra 

suplimentar  etc. 

Nu recomandăm o activitate de filmare în direct a activității de la școală pentru grupa de 

acasă, ținând cont de următoarele aspecte: 



- rețeaua de internet poate ceda ținând cont că cls V-VII învață în sistem hibrid 

- există posibilitatea ca elevul să nu se poată conecta la platformă între orele 8 și 12, 

părinții fiind la serviciu, iar copilul singur/cu bunicii/cu bona/în zone aflate fără semnal 

- înregistrarea orelor, mai ales la clasele mici,  distrage atenția elevilor și oferă un 

disconfort atât pentru profesor, cât și pentru elevi 

- folosirea laptop-urilor școlii de către fiecare clasă de înv primar înseamnă lipsirea elevilor 

de gimnaziu de aceste dispozitive la orele de informatică; școala deține 32 laptop-uri ( 

dintre care 13 achiziționate în această vară ), total săli de clasă- 32 ( 19+13 ), clasele V-

VII folosesc obligatoriu pentru sistem hibrid 11 laptopuri. 

- Astfel  elevul învață să învețe, se autodisciplinează, deprinde munca independentă și 

autoevaluarea, socializează constructiv cu colegii săi  etc. 

2. Clasele pregătitoare 

Clasele pregătitoare își vor desfășura programul școlar cu viziere și măscuțe, 100% la 

școală, trei ore pe zi. O eventuală schimbare a scenariului va fi stabilită de învățător de comun 

acord cu părinții copiilor. Alternativa este scenariul propus pentru clasele I- IV. 

3. Gimnaziu-  clasele V-VII 

Școala este dotată, logistica permite, deci se va respecta scenariul galben propus pentru 

Brașov- învățământ în sistem hibrid, prin rotație la 1 săptămână: clasele V-VII se împart în 

două ( cea mai numeroasă grupă prezentă fizic la școală va fi de 18 elevi ceea ce  înseamnă 

respectarea distanței fizice de 1 m), cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie 

Fiecare clasă de elevi = o sală de clasă. 

Fiecare sală are internet prin cablu, va fi dotată cu un laptop ( al școlii ), o cameră video 

performantă ( care va fi poziționată astfel încât să filmeze tabla și ecranul de videoproiector ). 

Fiecare profesor va primi o cască proprie pentru amplificarea sunetului. Achiziția de camere , 

switch-uri, căști e în derulare. Până în 14 sept, echipamentul va fi montat. În această 

săptămână corpul profesoral va face probe privind modul de funcţionare al acestor sisteme. 

Fiecare diriginte/profesor , cu 5-15 minute înainte de începerea primei ore a clasei pe care 

o conduce, va deschide sesiunea Google Meet pe laptop. Fiecare profesor, înainte de ore își 

va conecta casca la ureche. Atunci când începe ora, la fiecare clasă, profesorul va dezinfecta 

laptopul, își  va conecta într-un minut  casca la echipamentele din sala de clasă și va începe 

lecția. Elevii de acasă vor urmări desfășurarea lecției și vor putea interveni atunci când 

profesorul le va permite. Elevii de acasă aud tot ce se vorbește în clasă, văd tabla și ecranul 

de proiecție. Elevii din clasă nu pot interacționa cu cei de acasă decât prin intermediul 

profesorului. Profesorul are posibilitatea de a-i vedea, de a-i auzi și de a comunica direct ațât 

cu elevii din clasă, cât și cu cei de acasă. 

La finalizarea orei, profesorul își deconectează casca, lasă sesiunea Google MEET deschisă 

și își continuă în același fel predarea la celelalte clase. La ieșirea din clasă profesorul se 

asigură că elevii de serviciu ( 2 elevi ) deschid geamurile pentru a aerisi clasa, iar toți ceilalți 



elevi ies din clasă în curte/la toaletă. Pe coridoare și în curte vor fi supravegheați de profesorii 

de serviciu. 

După finalizarea orarului zilnic, profesorul care a avut ultima oră la clasă va închide 

sesiunea Google Meet, va deconecta și  va asigura echipamentele. 

Responsabilitatea pentru păstrarea și întreținerea echipamentelor din clase revine fiecărui 

diriginte. 

Orice problemă tehnică ce intervine va fi soluționată cu sprijinul informaticianului școlii. 

Elevii și profesorii vor putea folosi în continuare platforma G-Suite, după cum își 

organizează fiecare, prin consultarea elevilor și a părinților, temele, proiectele, comunicarea, 

evaluarea  etc. Totul, pentru un proces de predare-învățare  cât mai eficient. 

În R.O.I. va fi prevăzută obligativitatea purtării măştilor şi obligaţia elevilor ca la cursurile 

on-line să aibă pornită camera video a computerului, a laptopului sau oricărui alt device, să 

poarte o ținută  și comportament decente.  

Evaluările în vederea notării vor fi doar în săptămânile de prezenţă fizică, în două serii. 

În platforma pe care se lucrează există posibilitatea emiterii unui raport privind prezenţa 

elevilor în on-line. 

4. Gimnaziu- clasele a VIII-a 

Elevii celor două clase a opta  vor veni la școală 100% zilnic. Vor respecta orarul, iar 

învățarea va avea  loc față în față. 

Distanțarea fizică se poate realiza pentru VIII A.Se va monta plexiglass pe mijlocul sălii. 

Pentru VIIIB se montează plexiglass la fiecare bancă. 

Prima zi de școală  -  în exterior și în interior masca e obligatorie 

- nu se va organiza  festivitatea tradițională din anii trecuți 

- rugăm părinții ca buchetul de flori tradițional din alți ani să lipsească acum, urmând să 

se ofere acea floare atunci când vom reveni la normalitate, dacă se dorește asta. 

La acest început de an buchetul să fie doar din trei “flori” : GRIJĂ, SĂNĂTATE ȘI 

SIGURANȚĂ 

- elevii claselor pregătitoare, însoțiți de un părinte și după o planificare strictă, se vor 

întâlni în Clasa din grădină unde elevii vor sta înăuntru, cu învățătorul ( se asigură 

distanța impusă ), iar părinții de jur-împrejur, cu respectarea distanțării; acolo se vor 

cunoaște, va avea loc prima întâlnire și se vor stabili detaliile primei ședințe cu părinții. 

Apoi, pe grupe, elevul însoțit de învățător și de un părinte vor intra în clase ( intrare 

profesori )pentru a se familiariza cu spațiul și cu materialele de acolo. 

PA – în Clasa din grădină, între 8 și 8.30 

PB - în Clasa din grădină, între 8.40 și 9.10 

PC - în Clasa din grădină, între 9.20 - și 9.50 



PD - în Clasa din grădină, între 10 și 10.30 

Dacă în prima zi de școală copilul va fi însoțit de ambii părinți/bunici, doar un adult va 

însoți copilul, ceilalți vor asculta/privi de la depărtare, cu respectarea distanțării fizice de 1 m. 

- la plecare, curtea școlii se va părăsi imediat 

-elevii claselor a V-a, însoțiți de un părinte și după o planificare strictă, se vor întâlni 

în Clasa din grădină unde elevii vor sta înăuntru, cu dirigintele( se asigură distanța 

impusă ), iar părinții de jur-împrejur, cu respectarea distanțării; acolo se vor cunoaște, 

va avea loc prima întâlnire și se vor stabili detaliile primei ședințe cu părinții. Nu vor 

intra în clase în prima  zi. 

VA – în Clasa din grădină, între 10.45 -11.15  

VB - în Clasa din grădină, între 11.30 – 12.00 

VC - în Clasa din grădină, între 12.15- 12.45 

VD - în Clasa din grădină, între 13.00 – 13.30 

     Pentru elevii claselor 1-IV, VI-VIII există 2 scenarii propuse ( alegerea va fi a 

dirigintelui după consultarea cu elevii/părinții ): 

A. Întâlnire online , cu profesorul în școală/sala de clasă 

B.  Elevii vor intra în școală pentru 15 minute ( colectivul întreg ). Părinții nu intră în 

curtea școlii. 

    Profesorii care nu sunt diriginți vor asigura distanțarea, vor supraveghea holurile, curtea, 

intrările etc ( după o planificare prealabilă ). 

La varianta B accesul în curte  e permis  cu max 10 minute înainte de ora anunțată. 

Chiar și în afara școlii, distanțarea este obligatorie, pentru siguranță. 

Programare varianta B : 

- Clasele I – ora 9.00                                                  a VI-a -  ora 8.15 

-         a II-a – ora 9.30                                               

-         a III-a – ora 10.15 

-         a IV-a – ora  11 

      Organizarea programului şcolar   

Intrarea/ieșirea în/din școală  se va realiza prin toate cele 3 uşi de acces pentru a 

reduce fluxul de elevi. La fiecare intrare există covor dezinfectant, recipient dezinfectant, 

câteva măști de rezervă, coș de gunoi cu pedală. 

Serviciul pe școală al profesorilor  va fi anexă a acestui document.  

Pe parcursul desfășurării cursurilor de către grupa 1, serviciul pe școală va fi asigurat de 

profesorii de gimnaziu : câte unul la fiecare intrare ( 3 ), unul pe fiecare coridor ( 4 ),  unul pe 

scări profesori între etajele 1 și 2 ( 1 ), câte unul pe scări elevi, între etajele 1 și 2, 2 și 3 ( 2 ), 

câte unul la toalete ( 4 ). 



Orele vor fi de 45 minute, pauzele de 10 minute.  

 

        Grupa   1         Grupa   2 

Ora  Pauza  Ora  Pauza 

8.00 – 8.45 10 min  8.30 – 9.15 10 min 

8.55 – 9.40 10 min  9.25 – 10.10 10 min 

9.50 – 10.35 10 min  10.20 – 11.05 10 min 

10.45 – 11.30 10 min  11.15 – 12.00 10 min 

11.40 – 12.25 10 min    

12.35 – 13.20 10 min    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Reguli  generale: 

- În școală se iau măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie, conform unui plan aprobat de 

CA 

- Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă,,;   

INTRARE  

poarta mare  

ușă BIBLIOTECĂ 

SCĂRI PROFESORI 
7.45 – 8.00 

8B,7B, 8A,6A,7C - 100 

8.15-8.30 

1B, 1A, 1 C, 2B,4B- 100 

INTRARE  

poarta mică   

ușă PROFESORI 

SCĂRI PROFESORI 7.45 – 8.00 

6B,6D,5B,5C,5D,3B -100 

8.15-8.30 

PA,B,C,D- 125 

INTRARE  

poarta mare  

ușă ELEVI 

SCĂRI ELEVI 7.45 – 8.00 

4A, 4C,4D,5A,6C,7A-110 

8.15-8.30 

2A,2C,ID,3A,3C,3D- 120 



- Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul 

orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de 

învăţământ.   

- La  fiecare ușă a școlii  sunt  amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării 

măştilor uzate( de tip coş cu capac şi pedală prevăzut cu sac în interior) 

- Fiecare elev va purta în ghiozdan cel puțin o mască de schimb , șervețele din hârtie și 

un gel dezinfectant propriu, în recipient mic 

- Pauza de masa va fi obligatoriu  a  doua. 

- Fiecare conducător de clasă va comunica cu elevii şi cu familiile acestora în vederea 

respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare, despre 

reguli proprii de așteptare, predare, preluare a elevilor  

-  Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara 

cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ  

- Părinții și profesorii vor instrui elevii cu privire la  crearea de grupuri din clase diferite, 

respectarea distanțării, dezinfecția mâinilor și celelalte reguli cuprinse în Ordinul comun 

MEC + MS   

-  Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru 

păstrarea distanţării fizice  

-  Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge 

reciproc mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt)  

- În școală, atât elevii , cât și profesorii vor respecta traseele marcate prin săgeți 

verzi/roșii ( pentru intrare/ieșire ) 

 

- Elevii nou veniți vor primi în primele zile  conturi pentru asocierea la platforma online G-

Suite for Education 

 

- Se recomandă asocierea fiecărui profesor la grupul de mail/whatsapp al fiecărei clase la 

care predă. Se impune ca aceste grupuri să fie folosite doar pentru comunicări esențiale 

și consultate constant de părinți și profesori. Chestiunile personale se discută în 

particular 

- Este obligatorie prezența fiecărui profesor de la clasă la prima ședință cu părinții, care 

poate fi fizic sau videoconferință. Dirigintele are obligația de a adresa invitația. 

- Fiecare profesor va folosi  catalogul  electronic și agenda proprie pentru notarea  

elevilor. Se trec notele în catalogul fizic o dată/de două ori pe săpt., înainte sau după 

ore. 

- Prezența în cancelarie va fi limitată pe cât posibil. 

- Învățătorul va fi prezent în permanență lângă elevii clasei, chiar și în pauzele dinaintea 

și de după orele pe care le predau profesorii. Dimineața îi așteaptă pe elevi în clase, la 

plecare îi conduc până în curte și îi predau părinților 

- Serviciul pe școală va fi asigurat doar de către profesori, inclusiv de cei care predau la 

ciclul primar engleză, religie, ed fizică, și de bibliotecara școlii. 



- Fiecare profesor/învățător își va pregăti materialul didactic înainte de începerea 

cursurilor, în orele libere sau după program, nu în timpul pauzelor 

- Fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul prezenţei în clasă 

- Dirigintele/ Învățătorul realizează și afișează oglinda clasei , actualizată constant 

- Vor exista instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe 

săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice și personalul medical, în 

vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2  

- Personalul școlii, elevii şi părinţii vor fi informați periodic cu privire la măsurile de 

protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2   

- Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul 

desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs 

simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii) sau 

alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), 

însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare  

 

Organizarea activităţilor sportive   

-    Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer 

liber   

-    Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau 

manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod 

regulat o dezinfectare adaptată  

-    Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive 

care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de 

minimum 1,5 metri, situaţie în care portul măştii nu este indicat   

-    Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul 

activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate   

-    La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena 

mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool   

-    Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după 

fiecare grupă de elevi   

 

Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi 

-     Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, 

astfel încât revenirea în şcoală să fie în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să 

monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.  

Sfaturi utile pentru părinţi:   

-    Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur 

împotriva infecţiei cu noul coronavirus   

-    Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca 

înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei   



-    Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale 

stării lui emoţionale   

-    Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre 

cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea 

distanţei  

-    Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce 

acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori 

este necesar   

-    Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi 

necesitatea purtării acesteia  

-    Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe 

cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, 

instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut 

întregii grupe/clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii)   

-    Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 

computer, mouse etc.)   

-    Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală   

-    În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în 

respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de 

urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală   

-    În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l 

imediat acasă şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după 

caz.   

-     Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi 

netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă   

-     Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor 

însoţi copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există 

aprobarea conducerii şcolii  

-     Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în 

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

prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate  

-     Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu 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.   

Completări: 

Sălile de clasă  sunt organizate cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure 

distanţarea fizică de 1 metru între elevi . Elevii sunt așezați în bănci individuale. 



  Sunt  stabilite circuite funcţionale.  

Sunt amplasate informații, indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.) pe 

coridoare, în săli, în curte. 

   Există spaţii  pentru recreere . 

         Intrarea în școală diin pause se face în rânduri care respectă distanțarea de 1 m. 

   Autoritățile  locale asigură  măști, materiale de curăţenie, igienă şi dezinfecţie . 

Școala e dotată cu dispensere de dezinfectant ( la fiecare intrare și câte două pe fiecare 

palier), cu flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini în fiecare sală de clasă . 

Fiecare toaletă e dotată cu apă caldă, săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de hârtie. 

Există câte o toaletă ( fete/băieți) pe fiecare palier, spații care sunt constant spălate și 

dezinfectațe, conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie  

Geamurile claselor vor fi deschise în fiecare dimineață, cu 30 min înainte de începerea 

cursurilor. 

Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor.   

Curtea şcolii va fi spălată zilnic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea începerii cursurilor.  

   Personalul de îngrijire va fi instruit constant și monitorizat  pentru aplicarea planului de 

igienizare și dezinfecție. 

Personalul didactic va fi instruit cu privire la respectarea  regulilor cuprinse în planul de 

măsuri, în OM comun MS + MEc din 31.08.2020. 

E necesară izolarea la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome 

specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau 

la un alt membru al familiei.  

În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unităţii de 

învăţământ se vor aplica criteriile  de  suspendare a cursurilor prevăzute în legislația actuală. 

Hotărârile privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se actualizează 

săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.  

 

Anexăm prezentului scenariu: 

- Planul de curățenie și dezinfecție 

- Protocolul de izolare și de triaj 

- Planificarea serviciului pe școală 

Director, 

prof. Claudia  Mihaela Savu 


