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Nr. 111/04.02.2021 

 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR CU COPIII ÎN GRĂDINIȚĂ, 

 

ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI ȘCOLAR  2020-2021 

 
 

Măsuri luate de conducerea unității de învățământ pentru primirea copiilor conform 

Ordinului nr.3235/93 din data de 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 
 

- măsuri speciale de curățenie și igienizare; (curățenie generală, curățarea vaselor de gătit, a 

veselei și a tacâmurilor, eliminarea perdelelor, a mochetelor/covoarelor, a draperiilor și a 

jucăriilor din materiale textile, aerisirea incintelor, montarea sau plasarea la intrarea în incintă 

și în fiecare spațiu din incintă a unor doze cu soluție dezinfectantă pentru mâini) 

- măsuri speciale pentru protecția personalului, vaccinarea angajaţilor care nu au contraindicaţii 

şi care au dorit să se vaccineze; 

- măsuri pentru stabilirea responsabilităților personalului (propriul circuit de intrare și de ieșire a 

copiilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și/sau nedidactic, precum și modul în care se 

realizează igienizarea/dezinfecția incintelor, desemnarea personalului responsabil cu 

termometrizarea preşcolarilor.) 

- accesul în incinta unității de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat, 

respectând normele de distanțare fizică. 

- copiii vor fi preluați de la părinți/aparținători și însoțiți de către îngrijitoarea desemnată până la 

intrarea în sala de activități și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși în același mod, 

până la ieșire. 

- vor fi stabilite zone de așteptare, astfel încât copiii din grupe diferite să nu se intersecteze. 

- culoarele de circulație vor fi bine semnalizate, cu semne grafice ușor de înțeles de către copii. 

- intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către alte încăperi, sunt  

semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat. 

- fiecare activitate va fi urmată de o pauză de 15-20 minute cel puțin, în care copiii vor putea 

merge, singuri sau însoțiți, la grupul sanitar, pentru igienizarea mâinilor. Ȋn timpul pauzelor 

sălile de clasă vor fi aerisite. 

- alternanța activitate - pauză va fi gândită în așa fel încât copiii din săli de activitate diferite să 

nu interacționeze pe holuri sau în grupurile sanitare. 

- grupele vor fi formate din 25-30 copii; în funcție de mărimea sălii de grupă conform 

recomandărilor ordinului mai sus menţionat se va respecta distanțarea de cel puțin 1m. În 
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situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, 

inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar; 

- copiii vor ieși în curte, cu respectarea unui program stabilit de conducerea unității de 

învățământ. În acest caz, se vor respecta recomandările privind restricțiile de interacțiune dintre 

preșcolari din grupe diferite în același spațiu exterior. Grupele de copii se vor juca în spații bine 

delimitate pentru prevenirea și combaterea infecției cu noul coronavirus. Accesul la aparatele 

de joacă din curte este permis cu precizarea că se va păstra distanţa dintre grupe, iar aparatele 

de joacă vor fi dezinfectate periodic de către personalul desemnat. 

-  se va urmări ca cei mici să nu transmită jucării, instrumente de scris sau alte obiecte de la unul 

la altul. Este interzis schimbul de obiecte personale. 

- servirea mesei se va face cu respectarea prevederilor din Ordinul comun nr.1076/4518/3936 din 

12.06.2020.  

- nu se folosesc fețe de masă. Mesele vor fi spălate și igienizate înainte de servirea fiecărei mese, 

însă nu în prezența copiilor. Pentru acest lucru, copiii vor fi duși la grupul sanitar pentru 

igienizarea mâinilor sau vor ieși în curte sau pe coridor, până la finalizarea curățării meselor 

- În cazul în care copiii vor dormi sau vor avea o perioadă de odihnă/relaxare pe timpul zilei, 

locul fiecărui copil în paturi/pe saltele va fi stabilit prin asigurarea unei distanțe minime de 1 m, 

acolo unde se poate. Copiii vor folosi pijamale și acestea vor fi depozitate în săculeți 

individuali. Pijamalele se iau acasă la sfârșitul săptămânii pentru a fi spălate și aduse înapoi la 

începutul săptămânii următoare. Nu se vor împrumuta pijamalele sau piese din pijamalele unui 

copil pentru un altul care nu are în ziua respectivă pijama. 

- În timpul somnului, dar și pe parcursul zilei,, se va asigura o bună aerisire a sălii de grupă și, în 

acest sens, cel puțin un geam va fi deschis, în poziție rabatată, uşile claselor vor fi deschise 

pentru a se reduce contactul cu o suprafaţă. 

- Unitatea de învăţământ a stabilit spaţiile care pot fi folosite pentru izolarea temporară a 

cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din 

unitatea de învățământ  sau persoana desemnată de conducerea unităţii. În cazul în care 

personalul medical constată faptul că unul din preșcolari prezintă în timpul programului febră 

peste 37,3 sau alte semne de boală, acesta va fi izolat şi supravegheat de o persoană desemnată, 

în izolator până la sosirea în cel mai scurt timp a unui părinte sau aparținător  

- Protocolul de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19 se aplică în cazul în care 

copiii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifica COVID-19 (febră, tuse, 

dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în: 

Anunţarea imediată a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului 

medical şcolar;  Izolarea imediată a copilului. Acesta va fi separat de restul grupei şi va fi 

supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de 

protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe; 

a. Dacă pe perioada izolării, elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta 

trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte 

de a fi folosit de o altă persoană; 

b. Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de 

familie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt 

severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 

c. Persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini 

timp de minimum 20 de secunde; 

d. Igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS COV2 

se face cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la 

alte persoane; 

e. După finalizarea perioadei de carantină/izolare, prescolarul va reveni la şcoală cu 

adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea 



diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic. 



 

- Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor pe tot parcursul 

activităților școlare. 

Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în 

următoarele situații: 

- La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de 

învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă 

cursurile grupei respective pentru o perioadă de 14 zile. 

- La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor 

didactice, în urma anchetei epidemiologice, se va stabili care sunt contacții direcți ai 

acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune 

suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ 

 

 

REGULI DE CONDUITĂ 
 

Va fi interzis  accesul aparținătorilor în spațiile închise ale grădiniței. 

Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de 

către persoane desemnate de către conducerea unității de învăţământ. Accesul persoanelor care 

nu au calitatea de preşcolar sau angajat al unității de învățământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi 

interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de 

învăţământ. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în 

unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare. 

Copiii vor fi primiți, individual, de către persoana desemnată în acest scop și preluați de 

aparținător, la ușa unității de învățământ, evitându-se circulația intensă în interior. 

Părinții/aparținătorii care au venit în contact cu o persoană confirmată cu SARS COV-2 

nu vor aduce copilul la grădiniță și vor urma procedurile prevăzute de legislația în vigoare. 

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în 

următoarele situaţii: 

• Copilul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

• Copilul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

• Copilul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află 

în carantină. 

 

RISCURI 

 
Se recomandă ca părinții să ia în calcul eventualele afecțiuni ale preșcolarilor, 

afecțiuni care prezintă grad cu risc ridicat (cum ar fi: astmul bronșic, boli autoimune, 

obezitate, boli cardiovasculare etc.), înainte să decidă frecventarea grădiniței. 

Participarea copiilor la activitățile educaționale va fi decisă și asumată de părinții 

acestora. 

De asemenea, părinții vor evalua riscurile asupra copiilor lor sau a membrilor 

familiei în ceea ce privește participarea copiilor la activitățile desfășurate în grădiniță și 

vor decide asupra acestui aspect.  

 



AȘTEPTĂRILE UNITĂȚII ÎN PRIVINȚA SPRIJINULUI PRIMIT DIN PARTEA 

FAMILIEI 
 

Preșcolarii cu boli infectocontagioase acute, cu simptome precum tuse, dureri de cap, 

dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături nu vor fi aduși la grădiniță.  

De asemenea, părinții nu vor administra copiilor antitermice (Nurofen, Paracetamol etc.) 

înainte de venirea la grădiniță. 

Temperatura copilului se va măsura de către părinți, înainte de a pleca spre gradiniță. 

Dacă are simptome respiratorii sau febră (temperatura mai mare de 37,3° C), copilul NU se va 

prezenta la respectiva unitate de învățământ. 

Transferul de obiecte sau echipamente între casă și unitatea de învățământ trebuie limitat 

la ceea ce este strict necesar: haine și încălțăminte de schimb, eventual, dispozitive medicale. 

Nu este permis schimbul de jucării  între casă/ familie și unitate de învățământ. 

Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat 

minimum trei zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze 

diagnosticul, adeverinta pe care elevul o va preda letric sau transmite electronic 

dirigintelui/învățătorului.  
Părinții/aparținătorii trebuie să ajute/să supravegheze copiii să se spele pe mâini înainte 

de a pleca de acasă și în momentul revenirii acasă. 

Părinții/aparținătorii trebuie să poarte masca la predarea/preluarea copiilor. 

Ambii părinții ai fiecărui preșcolar iau la cunoștință prezentul regulament și se obligă să 

îl respecte, semnarea acestuia reprezentând acceptul și acordul acestora . 

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

În cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, parintele se va 

prezenta imediat la unitatea școlară pentru preluarea prescolarului  şi va contacta telefonic 

medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz; 

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

împotriva infecţiei cu virusul SARS-CoV2 ; 

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

înainte, să respecte măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii 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 

să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; 

invăţaţi-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; 

 Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi 

copii obiectele de folosinţă personală (instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi alimente sau 

băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii; 

 Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului; 

 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 grădiniţă. 

           Director, 

Prof. Doană Grațiela Doina 


