Procedura privind organizarea activității în cadrul Școlii Gimnaziale
Lețcani și al structurilor arondate în condiții de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
1. Scenariul după care este organizat procesul de învățământ:

Scenariul 2 (galben) cu derogări pentru clasele pregătitoare, IA, a II-a și a III-a de
la Școala Lețcani, a II-a, aIII-a, a IV-a și a VIII-a de la Școala Cogeasca, grupa mare
de la Grădinița Lețcani și grupa combinată de la Gădinița Bogonos, care, la fel ca și
clasele a V-a - a-VII-a, vor funcționa după scenariul mixt (clasa/grupa de preșcolari
împărțită în două grupe/subgrupe care, prin rotație, vor participa la lecții o săptămână
în sălile de clasă, o săptămână online).
2.

Programul de activitate cu elevii
Venirea la școală, spălatul pe mâini, dezinfecția, distribuirea măștilor de protecție,
intrarea în sălile de clasă, termometrizarea, triajul zilnic:
o pentru clasele gimnaziale de la Școala Lețcani-între 7.20-8.00, începând
cu elevii aduși în prima serie- cu microbuzele școlare
o pentru învățământ gimnazial-școala Cogeasca–între 7.45-8.15
o pentru învățământ primar la școlile Lețcani, Bogonos și Cucuteni-între
orele 8.00 și 8.30
o pentru învățământ primar și preșcolar Școala Cogeasca-între 8.15-8.35
o pentru învățământ preșcolar-Grădinița Lețcani eșalonat, începând cu
grupele mari în intervalul 7.45-8.30
o Desfășurarea activităților și organizarea pauzelor-conform ROFUIP,
orarului aprobat și normelor pedagogice/metodice și sanitare în vigoare

3. Intrarea și deplasarea în curte-grupuri sanitare-clădiri-săli de clasă etc.(circuite
funcționale)
Cerințe generale:
o Accesul elevilor în curtea școlii/grădiniței înaintea orei stabilite conform
programului de la punctul 2 nu este permis
o Căile de acces vor fi semnalizate corespunzător
o Se va evita staționarea și adunarea elevilor în grupuri și se va asigura păstrarea
distanței corespunzătoare pe timpul așteptării intrării la grupurile sanitare, în
clădiri, în sălile de clasă sau la urcarea/coborârea în/din microbuze
o Accesul părinților este interzis în școală și în curtea școlii
o Ușile se mențin deschise până la intrarea/ieșrea ultimului elev

Școala gimnazială Lețcani:



Elevii de gimnaziu, cu excepția claselor a V-a A și a VIII-a A, care vor intra
pe poarta de la fântână, intră pe intrarea elevilor
-elevii navetiști vor intra cu microbuzul pe poarta din spate
-elevii claselor a VIII-aB, a VI-a B și a VII-a A-se spală pe mâini la grupurile
sanitare ale elevilor și vor intra în corpul A pe intrarea elevilor
-elevii claselor a VII-a B, a VI-a C și a V-a A se spală pe mâini la chiuveta de
la intrarea în corpul B
-elevii claselor a VIII-a A și a V-a A se spală pe mâini la Centrul cultural
-elevii claselor a VI-a A și a VII-a C-se spală pe mâini în corpul C

Elevii din ciclul primar
-elevii din clasele pregătitoare, clasa IB și a II-a intră pe la fântână, se spală pe
mâini la Centrul cultural, intră pe intrarea principală, iar cei de la etaj urcă pe
scara profesorilor
-elevii din clasele IA, a III-a., a IV-a Ași B intră pe poarta de intrare a elevilor,
se spală la grupurile sanitare și intră în școală pe intrarea elevilor
Grupurile sanitare Cu excepția elevilor claselor pregătitoare, I B, a V-a A,
a VIII -A, care pot folosi și grupurile sanitare de la Centrul Cultural,
ceilalți elevi vor folosi grupurile sanitare din corpul C.



Scoala primară Bogonos: 3căi de acces ( grădiniță, CP, I-IV)
Școala primară Cucuteni: ciclul primar – intrare profesori, grădinița – intrare
elevi





Școala Gimnazială Cogeasca: corp A – grădinița, intrare poartă, CP, I - intrare
parc joacă
Corp E – ciclul primar, intrare profesori, ciclul gimnazial –intrare elevi
Grădinița cu program normal Lețcani: intrare principală- grupele de la etaj
și grupa mică (a doamnei Lupu) care vor intra eșalonat, începând cu grupele mari în
intervalul 7.45-8.30, intrare secundară – grupa mică a doamnei Chiperi; scara
pentru intervenții nu va fi folosită decât în situații excepționale și numai dacă
educatoarea grupei asigură însoțirea copiilor și garanrează evitarea oricărui
accident.

2. Desfășurarea activităților didactice
a. Organizarea sălilor de clasă
o La sosirea elevilor în curtea școlii muncitorul de întreținere și profesorii de
serviciu îi vor dirija către grupurile sanitare/locurile stabilite pentru spălarea
mâinilor, apoi spre ușile de acces unde medicul/asistenta medicală le face triajul
de dimineață și urmărește dezinfecția, respectiv spre sălile de clasă, unde vor fi
așteptați de profesorul care are prima oră la clasa respectivă, care, la fel ca și
profesorul de serviciu, va fi prezent în școală/clasă de la ora de începere a venirii
elevilor la școală, iar înainte de începerea lecției propriu-zise își va exercita
atribuțiile pe linie de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 și de educație
sanitară
o la sfârșitul programului elevii vor fi dirijați spre ieșire de către cadrul didactic
care a avut oră la clasa respectivă, care îi însoțește spre ieșire sau/și spre mijlocul
de transport (în cazul elevilor navetiști)

o Sălile de clasă în care se desfășoară cursurile sunt cele stabilite prin decizia prin
care directorul a numit diriginții, învățătorii și educatoarele (claselor/grupelor)
și a repartizat spațiile în care acestea își vor desfășura activitatea
 Școala gimnazială Lețcani: în corp A etaj, parter (11 săli lab
informatică), corp B( 5 săli), corp C (2 săli);
 Scoala primară Bogonos: 4 săli
 Școala primară Cucuteni 3 săli
 Școala Gimnazială Cogeasca: corp A 5 săli, corp E (7 săli, lab
informatică)
 Grădinița cu program normal Lețcani: 5 săli
o Elevii din clasele care își desfășoară activitatea prin rotație vor fi împărțiți în
grupe pentru asigurarea distanței minime, cu prezența în clasă a uni număr cât
mai mare de elevi, dar cu respectarea condițiilor de distanță, purtare a măștii,
dezinfecție etc.
o Elevii vor ocupa locurile în bănci conform oglinzii clasei, întocmite de prof
diriginte/învățător/educatoare
o Zilnic elevii vor ocupa același loc din aceeași sală de clasă
o Profesorul va supraveghea activitatea pe întreaga durată a activității
o Elevii vor părăsi sala pentru a merge la grupul sanitar doar câte unul
o În sălile de clasă vor fi afișate măsurile de prevenire și protecție împotriva
infectării cu virusul SARS Cov 2
b. Organizarea spațiilor de recreere
Grupurile de clase stabilite la punctul circuite funcționale vor folosi ca spații de recreere
terenul de sport, curțile, aleile, livada, spațiile verzi din zonele prin care și-au făcut intrarea în
școală, sub supravegherea cadrelor didactice, care vor avea grijă ca elevii să nu rupă crengile
copacilor/arbuștilor sau florile, să nu distrugă gazonul și să nu aducă mizerie la reîntoarcerea
în clasă
c. Organizarea spațiului pentru izolare temporară a cazurilor suspecte identificate prin
triaj zilnic sau în timpul programului
- Școala gimnazială Lețcani: antecamera de la cabinetul medical sau când aceasta este
indisponibilă sau insuficientă, holul de la CDI
- Scoala primară Bogonos: biblioteca/sala festivități
- Școala primară Cucuteni: sala de informatică
- Școala Gimnazială Cogeasca: hol bibliotecă, corp D
- Grădinița cu program normal Lețcani: sala lapte/corn/ sala cancelarie
3. Transportul elevilor navetiști
- elevii vor fi împărțiți pe grupe, în funcție de localitatea de domiciliu, mijlocul de
transport și programul școlar
- Vor fi transportați cu prioritate elevii din satele Cucuteni, Bogonos și cartierele
Avicola, Prietenia
- Fiecare grupă poate să cuprindă maximum 10 elevi
7h – 7h30min, elevii din clasele VII- VIII
7h25min- 7h 450 min, elevii din clasele V-VI
8h0min-8.20h- elevii din clasele CP-IV
- Părinții vor declara dacă doresc să-i transporte cu autovehicul proprietate personală
- Elevii vor fi prezenți în stațiile fixate la o ora stabilită

-

Elevii vor ocupa locul în microbuz astfel încât să se păstreze distanța de 1 m între
aceștia, locurile fiind prestabilite înainte de urcare (ordine alfabetică) și se păstrează pe
toată durata transportului;
- conducătorul auto va dirija urcarea și coborârea în/din mijlocul de transport
- La sosirea elevilor, în curtea școlii, conducătorul auto îi va dirija către traseul stability
4. Igienizarea și dezinfecția
a) spațiilor de învățământ
o holurile/pardoseli spălate cu apă, detergent și apoi cu substanțe dezinfectante
avizate
o la intrarea în unitate vor fi folosite covorașe dezinfectante (îmbibate cu soluție
dezinfectantă)
o sălile de clasă aerisite înainte și după finalizarea activității- cel puțin 30 min; în
pauze aerisirea de 10 minute
o mobilier-șters cu soluții dezinfectante
o pervaze, mânere- șterse cu soluții dezinfectante înainte și după finalizarea
activității
b) elevilor
o la urcarea și coborârea în/din mijlocul de transport și înainte de intrarea în sala
de clasă elevii își vor dezinfecta mâinile;
o elevii vor primi măști de unică folosință la urcarea în microbus sau în școală;
o la ieșire vor fi instalate coșuri pentru colectarea materialelor de protecție folosite
( măști etc.); elevii navetiști poartă masca până la urcarea în sau/și pe durata
transportului cu microbuzul școlar, dacă nu primesc altă mască din partea școlii,
distribuită de către șofer sau dacă nu au o mască de schimb asigurată de către
părinți. În aceste situații măștile folosite vor fi colectate într-un recipient cu
capac asigurat prin grija șoferului.
c) mijlocului de transport
o la urcarea în mijlocul de transport vor fi folosite covorașe dezinfectante
(îmbibate cu soluție dezinfectantă)
o husele scaunelor vor fi spălate periodic și stropite prin pulverizare ușoară cu
soluție dezinfectantă
- interiorul va fi igienizat prin spălarea covorașelor
de cauciuc, aspirarea mochetei și pulverizare dezinfectant, între cursele de
dimineață și prânz
o mânerele scaunelor, ușilor vor fi stropite cu soluție dezinfectantă înaintea
fiecărei urcări în microbus
o la urcarea elevilor și la coborârea acestora se va utiliza gelul dezinfectant.
d) curtea școlii
o spălare dimineața, înaintea începerii cursurilor, cu jet apă de către paznici
și/sau muncitorii de întreținere/îngrijitoare.

