Comunicat privind începerea anului școlar 2020-2021 la școlile din Vama Buzăului

Scenariul propus pentru începerea anului școlar în contextul actual a avut în vedere
siguranța beneficiarilor, infrastructura școlilor din Vama Buzăului, numărul elevilor și
preșcolarilor, baza materială existentă, recomandările DSP Brașov, legislația sanitară și
educațională în vigoare.
S-a realizat consultarea cadrelor didactice, a părinților și a autoritătii locale pentru a alege
scenariul cel mai potrivit, în funcție de particularitătile comunității educaționale vămăsene și
de situația epidemiologică la nivelul localității și județului nostru. În sedinta Consiliului de
Administrație din data de 8 septembrie 2020 a fost hotărâtă funcționarea în scenariul verde
pentru toate școlile vămăsene, propunerea fiind înaintată Comitetului Județean pentru Situații
de Urgență Brașov.
Desfășurarea cursurilor
Copiii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial vin zilnic la școală după programul pe
care îl regăsiti consultând site-ul instituției;
În școli au fost luate măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie, conform planului de curățenie
si dezinfecție, aprobat de Consiliul de Administratie.
Fiecare conducător de clasă/grupă va comunica cu copiii şi cu familiile acestora și îi va
informa despre regulile și măsurile adoptate la nivelul școlii, în scopul păstrării siguranței și
sănătătii celor implicați în procesul instructiv-educativ și implicit a întregii comunități
vămășene. În vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la
intrare, părinții și profesorii vor instrui elevii cu privire la respectarea distanțării fizice,
dezinfecția mâinilor și celelalte reguli în conformitate cu Ordinul comun nr. 5.487/1.494/2020
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.

Elevii/preșcolarii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice,
pentru respectarea normelor de siguranță.
Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc
mâinile, nu vor schimba obiecte şi nu vor sta aproape unul de celălalt). În școală, atât elevii
cât și profesorii vor respecta traseele marcate prin săgeți pentru intrare/ieșire din clădire).
Fiecare profesor va folosi agenda proprie pentru notarea elevilor. Se trec notele în catalogul
fizic după o planificare alcătuită de conducerea școlii. Prezența în cancelarie va fi limitată pe
cât posibil.
Educatoarea/Învățătoarea va fi prezentă în permanență lângă elevii clasei, chiar și în pauzele
dinaintea și de după orele pe care le predau profesorii. Dimineața îi preiau pe elevi din locurile
stabilite, la plecare îi conduc până în curte la locul de plecare al microbuzelor școlare.
Fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul prezenţei în clasă. Dirigintele/
Învățătorul /Educatorul realizează și afișează oglinda clasei, actualizată constant.
Personalul școlii, elevii şi părinţii vor fi informați periodic cu privire la măsurile de protecţie
împotriva infecţiei SARS-COV-2. Cadrele didactice au obligaţia să anunţe responsabilul
desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs
simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte
simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoţite
sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.
Responsabili scoli
Vama Buzăului-Elena Găitan
Buzăiel-Filip Petruta
Acris-Borcea Iona
Organizarea activităţilor sportive

Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber.Nu
vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi
efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare
adaptată. Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi
sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de
minimum 1,5 metri, situaţie în care portul măştii nu este indicat. Pentru desfăşurarea orelor de
educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura,
ochii, nasul cu mâinile neigienizate. La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii
trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool. Se vor efectua
curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi.
Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel
încât revenirea în şcoală să fie în siguranţă și vor fi informați despre obligativitatea de a
monitoriza starea de sănătate a copiilor. Orice problemă identificată va fi comunicată
conducătorului clasei și medicului de familie, pentru acordarea sprijinului de specialitate.

Măsuri luate pentru pregătirea spațiilor școlare la toate școlile din Vama
Buzăului :
 Sălile de clasă sunt organizate cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea
fizică de 1 metru între elevi iar pentru elevii de gimnaziu si tot personalul scolilor s-au
achizitionat viziere.
 Sunt stabilite circuite funcţionale- s-au făcut marcajele corespunzătoare pentru intrarea
și iesirea elevilor și a personalului școlii;
 Sunt amplasate informații, indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.)pe
coridoare, în săli, în curte.
 Există spaţii pentru recreere.
 Intrarea în școală din pauze se face în rânduri, care respectă distanțarea de 1 m.
 Școlile sunt dotate cu dispensere de dezinfectant și covorașe dezinfectante la fiecare
intrare, cu flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini si role de hârtie în fiecare sală
de clasă . Fiecare toaletă e dotată cu săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de hârtie si

dispensere cu dezinfectant. -toate băncile au fost inscripționate pentru ca elevii să-și
păstreze același loc în bancă;
 S-au asigurat măști pentru toți elevii și întreg personalul școlii;
 S-a făcut o planificare a pauzelor pentru fiecare clasă/etaj astfel încât elevii de la clase
diferite să intre cât mai puțin în contact;
 S-au stabilit persoanele responsabile cu gestionarea situației generate de COVID-19;
 S-a stabilit care va fi sala în care vor fi izolate persoanele care prezintă simptome;
 S-a realizat planul de dezinfecție/curățenie a sălilor de clasă, a băilor și a altor spații din
școală.

Vom fi foarte atenti în respectarea următoarelor reguli :
Geamurile claselor vor fi deschise în fiecare dimineață, cu 30 min înainte de începerea
cursurilor.
Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor. Personalul de îngrijire
va fi instruit constant și monitorizat pentru aplicarea planului de igienizare și dezinfecție.
Personalul didactic și didactic auxiliar va fi instruit cu privire la respectarea regulilor cuprinse
în planul de măsuri, în Ordinul comun al Ministerului Sănătătii și MEC din 31.08.2020.
ATENȚIE Este necesară izolarea la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor
simptome specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului)
la elev sau la un alt membru al familiei. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de
COVID-19 la nivelul unităţii de învăţământ se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor
prevăzute în legislația actuală.
Hotărârile privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se vor actualiza
săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
Director,
Prof. Alexandra Ionașcu

