COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA” ORADEA
web: www.ctvuia.ro
e-mail: ct_vuia@yahoo.com
tel/fax: 0259 436 039
0359 425 668

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNCEPREA ȘI DESFĂȘURAREA CURSURILOR

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2, la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” Oradea
Festivitatea de deschidere a anului școlar din data de 14.09.2020 este suspendată și nu
se organizează adunarea elevilor și părinților în curtea școlii.
Părinții/tutorii legali ai copiilor nu au acces în curtea școlii sau în incinta acesteia.
Însoțitorii adulți se vor opri la poarta școlii, iar elevii sunt îndrumați de la poartă către sălile de
clasă de către personalul școlii.
Deplasarea în incinta școlii se face respectând distanța de siguranță de minim 1m și
circuitele marcate cu săgeți.
Părinții care observă simptome de gripă sau răceală la copii (tuse, dificultate în
respirație, pierderea gustului și a mirosului) nu îi mai trimit la școală până acestea nu dispar și
informează dirigintele despre motivul absenței elevului și se vor adresa medicului de familie.
Elevii depistați la școală cu simptome de gripă sau răceală vor fi izolați în sala de
izolare special amenajată, până la sosirea părinților/tutorilor legali.
Pentru menținerea distanței fizice, fiecare elev își va păstra locul în bancă pe tot
parcursul prezenței în clasă.
Programul primei zi de școală, 14 septembrie 2020, este prezentat mai jos. Elevii vor
veni la școală pe grupe: (grupele au fost comunicate de către diriginți, elevilor și părinților în
cadru ședințelor organizate pe grupurile de comunicare).
 grupa 1 de la 8.30 la 10.00
 grupa 2 de la 11.00 la 12.30
 Între orele 10.00 și 11.00 se va face dezinfecția sălilor de clasă.
Tabelul cu repartiția claselor, a diriginților și a sălilor va fi publicat pe site-ul școlii.
Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru elevi și întreg personalul unității de
învățământ.
Măsuri igienico-sanitare la nivel individual
● Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!
● Spălați-vă des pe mâini!
● Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!
● Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!
● Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!
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