
PROCEDURĂ ACCES UNITATE  :  

 

Pasul 1 : În unitatea de învățământ, respectiv coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare 

și sălile  (mobilier și pardoseală), vor fi dezinfectate regulat cu substanțe lichide pe bază 

de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi (dacă e cazul)și la finalizarea 

programului. 

Pasul 2 : Intrările și ieșirile precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de 

clasă și alte încăperi sunt semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat. 

Pasul 3 : Toate persoanele care vor intra în incinta unității, fără nici o excepție vor purta 

obligatoriu masca. Masca de protecție (medicinală sau textilă cu minim 2 straturi) , nu 

va fi dată jos pe toată durata desfășurării cursurilor / activităților, până la ieșirea din 

colegiu. 

Pasul 4 : Accesul în unitate se face prin intrarea principală pe un traseu bine delimitat 

și semnalizat. 

Pasul 5 : Ieșirea din unitate se face prin ieșirea din spatele clădirii (parter capătul 

culoarului) pe un traseu semnalizat. 

Pasul 6 : La intrarea în unitate, fiecărei persoane i se va măsura temperatura (care nu 

trebuie să depășească 37 de grade). 

Pasul 7 : După triajul epidemiologic, elevii admiși în colectivitate se vor spăla și 

dezinfecta pe mâini și vor primi câte o mască chirurgicală, pe care să o poarte în timpul 

programului școlar / examen. 

Pasul 8 : Elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de 

învățământ până în sala de clasă și apoi după finalizarea activităților vor fi conduși până 

la ieșire. 

Pasul 9 : Fiecare cadru didactic / elev va urca, pe scara principală și coboară pe scara 

elevilor din capătul culoarului. 

Pasul 10 : Cadrele didactice care încep sau termină programul fiecărei serii de elevi 

conform orarului stabilit, vor însoții grupa de câte 10 elevi la intrarea respectiv ieșirea 

din colegiu, respectându-se normele de distanțare fizică. 

Pasul 11 : Fiecare oră de curs va dura 50 minute, pauza de 10 minute (pentru elevi). 

Elevii vor fi supravegheți în permanență de cadrul didactic care desfășoară ora la grupa 

respectivă.  

Pasul 12 : Programul în perioada 02-12 iunie  

Pasul 13 : În timpul pauzei elevii nu vor părăși incinta clasei decât în cazul unor 

necesități fiziologice. 

Pasul 14 : La plecare masca va fiaruncată într-o pubelă special amenajată, prevăzută cu 

sac de nailon negru, special inscripționată în acest scop. După aruncarea măștii folosite, 

elevii se vor spăla și și dezinfecta pe mâini după care vor primi o mască nouă pe care să 

o poarte pe timpul deplasării de la școală la domiciliu. 

 



 

 

 

Clasa a VIII A + B 

ETAJ 1 

MARȚI : LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

08:00-10:00 – GRUPA 1 

PARTER 

10:15-12:00 – GRUPA 2   

MIERCURI : MATEMATICĂ 

08:00 – 10:00 – GRUPA 1 

JOI : MATEMATICĂ 

08:00 – 10:00 – GRUPA 2 

 

Clasa a XII B 

PARTER 

MARȚI  

10:00 – 11:30 – Matematică 

11.30 – 13.00 - Limba și literatura română 

 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL 

PARTER 

MARȚI :  

15:00 – 18:00 AN III B – grupa 1 

16:00 – 18:00 AN III C – grupa 1 

MIERCURI :  

16:00 – 18:00 AN III C – grupa 2 

JOI: 

15:00 – 18:00 AN III B – grupa 2 

16:00 – 18:00 AN III C – grupa 3 

VINERI: 

15:00 – 18:00 – AN III B - grupa 3 
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