EXTRAS
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
PRIVIND MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE
EXAMEN LA NIVELUL COLEGIULUI ECONOMIC BUZĂU
ÎN CONTEXTUL MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS-COV-2
ÎN UNITĂȚILE/INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

8. Descrierea procedurii
 Generalități







Accesul elevilor, personalului didactic, personalului didactic-auxiliar și nedidactic
se va face prin intrarea din Strada Bistriței.
Activitățile de pregătire se desfășoară cu respectarea programării (anexa 1)
Persoanele direct implicate în desfășurarea activităților de pregătire pentru
examenul de bacalaureat în perioada 2 – 12 iunie 2020 - elevi, personalul didactic,
didactic-auxiliar și nedidactic - semnează de luare la cunoștință (anexa 2).
Prezența elevilor la activitatea de pregătire se consemnează în tabel (anexa 3) și se
comunică părinților prin intermediul diriginților.
În cazul depășirii temperaturii de 37,3o C persoanelor nu le este permis accesul în
unitate, acestea fiind îndrumate către medicul de familie în vederea efectuării unui
consult medical.

 Activități procedurale
Personalul
didactic

 sosește în unitate cu 30 minute înainte de începerea activității și intră în curtea
școlii;
 în curtea școlii, purtând masca pe față, cadrele didactice așteaptă distanțate la
1,5 metri între ele pentru a fi preluate de un cadru medical care le va măsura
temperatura; în cazul în care temperatura depășește 37,3o C, nu le este permisă
intrarea în unitate;
 cadrele didactice cărora li s-a permis accesul se deplasează pe traseul marcat;
 își dezinfectează încălțămintea pe un covoraș îmbibat în dezinfectant, iar
pentru mâini folosesc soluția dezinfectantă dintr-un dispenser aflat în imediata
apropiere a ușii de la intrare;
 personalul didactic însoțește elevii pe traseul marcat pe hol către sala în care
urmează să se desfășoare activitatea de pregătire;
 desfășoară activitățile de pregătire, purtând mască pe tot parcursul acestora și
păstrând distanța fizică de cca 2 m;
 supraveghează respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre
elevi și a măsurilor igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;
 cadrul didactic însoțește elevii la ieșirea din sala de clasă; le oferă alte măști și
îi însoțește pe traseul marcat până la ieșirea din curtea școlii.

Elevii

Personalul
didacticauxiliar

Personalul
nedidactic

 sosesc la școală, conform programării, cu 15-20 minute înainte de începerea
cursurilor și intră în curtea școlii, deplasându-se pe un traseu marcat până la
intrarea în unitatea școlară;
 așteaptă distanțați în curtea școlii - la 1,5 m între ei - să fie preluați de un
cadru medical pentru a li se măsura temperatura; în cazul în care temperatura
depășește 37,3o C, nu le este permisă intrarea în unitate;
 intră în școală pe calea de acces stabilită de conducerea unității de învățământ,
respectând normele de distanțare socială (1,5 m între ei);
 își dezinfectează încălțămintea pe un covoraș îmbibat în dezinfectant, iar
pentru mâini folosesc soluția dezinfectantă dintr-un dispenser aflat în imediata
apropiere a ușii de la intrare;
 își aruncă mănușile și masca într-un coș de gunoi special amenajat și
semnalizat corespunzător și primesc de la cadrul didactic o mască nouă;
 se deplasează, însoțiți de cadrul didactic, pe traseul marcat către sălile de
clasă; și vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării
activităților;
 se așează la distanță de 2 metri unul de celălalt (o bancă liberă stânga, dreapta,
față, spate), purtând măști pe toată perioada de pregătire;
 beneficiază de pauze intermediare, programate decalat, timp în care pot
merge, pe rând, la grupul sanitar, pe traseul marcat de pe hol, apoi revin în
sala de clasă;
 la sfârșitul activității, părăsesc sala de clasă însoțiți de cadrul didactic și se
deplasează pe traseul marcat spre ușa destinată pentru ieșire, aruncă măștile în
spațiul de lângă ieșire - special amenajat și semnalizat corespunzător - și
primesc o mască nouă de la cadrul didactic;
 părăsesc curtea școlii, pe traseul marcat, respectând distanțarea socială (1,5
metri între ei), însoțiți de cadrul didactic;
 sosește în unitate conform programului
 așteaptă în curtea școlii - cu respectarea distanței de 1,5 m între ei și purtând
masca pe față - pentru a fi preluați de un cadru medical care le va măsura
temperatura; în cazul în care temperatura depășește 37,3o C, nu le este permisă
intrarea în unitate;
 desfășoară activitățile zilnice, purtând mască pe tot parcursul acestora și
păstrând distanța fizică de cca 2 m;
 sosește în unitate conform programului
 așteaptă în curtea școlii - cu respectarea distanței de 1,5 m între ei și purtând
masca pe față - pentru a fi preluați de un cadru medical care le va măsura
temperatura; în cazul în care temperatura depășește 37,3o C, nu le este permisă
intrarea în unitate;
 desfășoară activitățile de igienizare/dezinfecție, aerisire, înaintea începerii
programului, între schimburi (dacă este cazul) pe o durată de 2 ore și la
finalizarea programului, purtând mască pe tot parcursul acestora și păstrând
distanța fizică de cca 2 m.

