Completare privind Covid la pactul de coresponsabilitate educaţională
Măsuri de prevenire, limitare şi combatere a răspândirii bolii Covid-19
Familia se obligă:

Elevul se obligă:

- să îi ia temperatura copilului în fiecare dimineaţă,
înainte de a merge la şcoală;
- să ducă copilul la şcoală NUMAI DACĂ:
1. nu are şi nu a avut în ultimele trei zile simptome
specifice bolii Covid-19 sau temperatura corpului de
37,5°C sau mai mare;
2. în ultimele 14 zile nu a fost în carantină sau în
izolare la domiciliu;
3. în ultimele 14 zile nu a venit în contact cu
persoane testate pozitiv, din câte are cunoştinţă;
4. poartă o mască chirurgicală curată;
- să preia cu promptitudine copilul de la şcoală
imediat ce este contactată de profesori în legătură
cu faptul că copilul prezintă simptome.

- să îşi spele şi să îşi
igienizeze mâinile ori de
câte ori este necesar;
- să păstreze distanţa
fizică faţă de ceilalţi elevi;
- să poarte masca când se
află în mişcare;
- să nu schimbe cu alţi
elevi obiecte (băuturi,
mâncare, rechizite şcolare
etc.);
- să nu bea niciodată din
robinete, ci să folosească
numai sticle personale.

Semnătura părinţilor
____________________________________________
_____________________________________________

Şcoala se obligă:
- să pună la dispoziţia tuturor elevilor un gel de
igienizare a mâinilor;
- să îi furnizeze fiecărui elev o pungă personală în
care să îşi pună îmbrăcămintea exterioară;
- să aerisească repetat spaţiile şcolii pe parcursul
zilei;
- să cureţe temeinic toaletele, sălile de clasă,
cantinele, spaţiile comune, mobilierul folosind de
asemenea produse virulicide;
- să amenajeze un spaţiu special în care copiii cu
simptome specifice bolii Covid-19 sau febră peste
37,5°C vor aştepta să fie preluaţi de părinţi;
- să cheme imediat părinţii în cazul în care copilul
prezintă simptome, pentru a fi preluat rapid de la
şcoală.
Semnătura profesorilor

