CIRCUITUL DE INTRARE:
• Accesul în curtea unităţii de învăţământ se face pe la poarta de acces a maşinilor, din str. Simion Bărnuţiu. Părinţii pot însoţi elevii până
la intrarea în curtea unităţii de învăţământ dar nu au dreptul să staţioneze în acest perimetru.
• Accesul elevilor în curtea unităţii de învăţământ este permis până la ora prevăzută de programul de pregătire comunicat părinţilor şi elevilor.
• La intrarea în curtea unităţii de învăţământ, cadrul medical desemnat de DSP măsoară temperatura elevilor cu termometrul de frunte. Sunt
primiţi la activităţile de pregătire doar elevii a căror temperatură nu depăşeşte 37,3°C. Elevii care corespund d.p.v. al stării de sănătate intră în
curte, se deplasează pe traseul marcat cu cretă (vopsea lavabilă), şi rămân în locurile numerotate de la 1-10, aflate la distanţa de doi metri între
ele, până la completarea grupei de 10 elevi.
• În situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de
sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea
diagnosticului şi conduitei de tratament.
• După măsurarea temperaturii, elevii sunt preluaţi de cadrul didactic care realizează activităţile de pregătire.
• Accesul în clădirea unităţii de învăţământ se face pe uşa de la intrarea obişnuită a elevilor (Uşa 1).
• Traseul de la poarta A până la Uşa 1 se semnalizează/marchează în mod corespunzător cu cretă (vopsea lavabilă), inscripţionându-se, din loc în
loc, sintagma „Intrare BAC” şi linii de marcare a distanţării fizice (din doi în doi metri).
• Pe uşa de la intrarea în clădire, se afişează sala repartizată fiecărei grupe şi diagrama locurilor în bănci/pupitre care asigură respectarea
distanţării fizice.
• La intrarea în clădirea unităţii de învăţământ, elevul se dezinfectează pe mâini şi primeşte o mască de protecţie, pe care o aplică ţinând cont de
regulile de utilizare a măştilor.
• După dezinfecţia încălţămintei, prin ştergere de covoraşul dezinfectant, sub supravegherea responsabilului de hol, elevii se deplasează până la
uşa sălii de clasă repartizată, pe traseul semnalizat corespunzător şi marcat cu linii pentru respectarea distanţării fizice (din doi în doi metri).
Responsabilul de hol este numit din rândul persoanlului didactic auxiliar/nedidactic.
• Pe traseul de la poarta până la Uşa 1 şi, apoi, până la intrarea în sala de clasă, trebuie eliminată posibilitatea de interacţiune a elevilor cu alte
persoane.
• La intrarea în sala de clasă, sub supravegherea cadrului didactic, elevul se dezinfectează pe mâini şi ocupă locul inscripţionat cu numele său.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR:

• Desfăşurarea activităţilor de pregătire de face pe baza unui program, comunicat părinţilor cu cel puţin 5 zile înainte de începerea activităţii.
• Grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor.
• Elevii vor avea asupra lor doar instrumente de scris, caiete, manuale şi instrumente geometrice.
• La începutul activităţii, cadrul didactic prezintă regulile care trebuie respectate pentru a asigura protecţia sanitară a elevilor.
• Pe durata activităţilor, elevii şi cadrele didactice îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante.
• Pentru ştergerea tablei de cretă, cadrul didactic utilizează mănuşi şi un burete cu dezinfectant de suprafeţe.
• În sălile de clasă, activităţile se vor desfăşura cu maximum 10 elevi, situaţi la cca. 2 metri distanţă unul de altul, care vor purta mască
pe tot parcursul desfăşurării activităţilor.
• Durata activităţilor desfăşurate de elevi în sălile de clasă va fi de 3 ore, cu o pauză de 10 minute.
• În perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, cu cel puţin 10 minute, astfel încât elevii de la
grupe diferite să nu interacţioneze fizic.
• Directorul unităţii de învăţământ va informa familiile elevilor care, prin comportamentul lor, pun în pericol siguranţa sanitară a participanţilor la
pregătire, sub sancţiunea eliminării de la pregătire, în caz de recidivă.
• Pe parcursul programului de pregătire, se interzice consumul de alimente iar telefoanele elevilor vor fi închise.
• La finalizarea activităţii zilnice, cadrul didactic explică elevilor modul de îndepărtare a măştii de protecţie şi precizează locul în care se
depozitează masca folosită.

CIRCUITUL DE IEŞIRE:

• După finalizarea activităţilor de pregătire pentru examene, sub supravegherea cadrului didactic, elevii ies pe rând din clasă, în ordine
alfabetică, la un interval de 1 minut, îndepărtează masca facială şi o depozitează în locul stabilit/semnalizat corespunzător (într-un
recipient prevăzut cu sac de plastic), se dezinfectează pe mâini şi primesc o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.
• Deplasarea către ieşirea din clădire (Uşa 2) se face sub supravegherea cadrului didactic pe traseul semnalizat/marcat corespunzător şi
comunicat, în prealabil, elevilor.
• Traseul de la Uşa 2 până la poarta se semnalizează/marchează în mod corespunzător cu cretă (vopsea lavabilă), inscripţionându-se, din loc în
loc, cu sintagma „Ieşire” şi cu linii de marcare a distanţării fizice (din doi în doi metri).
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