
 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deschidem  castelul  pentru prințișori și prințese 

pentru că: 

 

 

-învățarea online nu poate substitui în 

totalitate învățarea tradițională, la 

nivel preșcolar 

-procesul de învățare este mai 

eficient când copiii sunt în contact 

direct cu personalul didactic 

-relațiile socio-afective/interumane  

se dezvoltă mai bine prin interacțiune 

directă 

-ne este dor de copii! 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVELE NOASTRE: 

- preșcolarii noștri să poată frecventa zilnic grădinița   
 

-asigurarea tuturor măsurilor/ recomandărilor  prevăzute 

de legislația în vigoare, elaborate de Ministerul Educațieiși 

Cerecetării  și Ministerul Sănătății  (trasee prestabilite, 

distanțarea fizică, purtarea măștii de protecție, 

asigurarea materialelor de dezinfectare, utilizarea 

obiectelor/ jucăriilor ce pot fi ușor spălate/ dezinfectate ) 

 

-plan de curățenie și igienizare zilnică 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE MATERIALE: 

- 13 săli de grupă 

- 10 grupuri sanitare numai pentru copii  

- cabinet medical 

- măsuțe  pentru 1/ 2 copii, scăunele  

- paturi cu saltele și lenjerie individuală 

- materiale didactice și auxiliare conform normelor în 

vigoare 

- dispensere pentru dezinfectant la intrarea/ ieșirea din 

grădiniță 

- tehnologie digitală și conexiune la internet pentru 

fiecare sală de grupă 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRUL LEGISLATIV  

Legea Educației Naționale 1/2011; 

OMEC 3125/29.01.2020 privind structura anului 

școlar 2020- 2021 

O.M.nr. 1456/ 2020 Pentru aprobarea Normelor 

privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție 

în unitățile de învățământ în perioada pandemiei 

COVID-19 
Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

M.E.C.- UN AN ȘCOLAR ALTFEL... 

Ghidul pentru unitățile de îmvățământ preșcolar 
 



 

 

1. Participarea zilnică a tuturor 

preșcolarilor, cu respectarea și aplicarea 

tuturor normelor de protecție 

 
 

2.Participarea zilnică a tuturor 

preșcolarilor și elevilor din unitățile din 

învățământul primar,a elevilor din clasele a 

VIII-a și a XII-a, cu respectarea și 

aplicarea tuturor normelor de protecție și 

revenirea parțială (prin rotație 1-2 

săptămâni) a elevilor din celelalte clase de 

gimnaziu și liceu, cu respectarea și 

aplicarea tuturor normelor de protecție 
 

 

3. Participarea tuturor preșcolarilor și 

elevilor la activități/lecții online; 

 

SCENARIILE STABILITE PRIN 
O.M.  

SCENARIILE ADAPTATE LA 
SPECIFICUL GRĂDINIȚEI 

Scenariul 1 -În funcție de infrastructura și resursele existente la 

nivelul unității de învățământ, toți copiii preșcolari înscriși în acest an 

școlar vor avea acces în grădiniță și vor desfășura programul de activități în 

formula menționată de Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, respecv învățământ de zi, cu frecvență. În 

condițiile impuse de pandemia de COVID-19, scenariul va lua în calcul 

măsuri speciale de protecție igienico-sanitară, în acord cu recomandările 

autorităților în drept( Ordinul comun nr. 1076/4518/ 3936/2020, privind 

stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, 

grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu Covid-19. 

Scenariul 2 – situații particulare – Conform recomandărilor Ministerului 

Sănătății, unitățile de învățământ preșcolar care se află în zone 

dezavantajate socio-economic sau în zone de focar COVID-19 și a căror 

infrastructură sau ale căror resurse nu îndeplinesc condițiile necesare 

pentru siguranța copiilor și a personalului în contextul pandemiei, pot 

recurge la diferite soluții de derulare a activităților cu preșcolarii 

înscriși în anul școlar 2020-2021, după cum urmează:                                           

2.1 Copiii de 5 ani, prezența zilnică, 5 ore/ zi                                                  

2.2 Celelalte grupe- prin rotație, jumătate de grupă cu prezență, 1 

sau 2 săptămâni, program normal sau prelungit, jumătate de grupă cu 

sugestii de activități transmise părinților online                                                  

2.3 Prezența zilnică pentru copiii din familii monoparentale, copiii 

părinților implicați în lupta anti Covid -19 ( personal medical , cadre 

militare-paramedici, personal SMURD, angajați MAI ???   

 
Grădinița poate asigura derularea în bune condiții a scenariului 3 ( 

mediu urban, tehnologie digitală disponibilă pentru cadrele didactice , 

tehnologie digitală existentă în familia copilului. 



 

  

PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 

2020- 2021 

PROGRAM PRELUNGIT 

 

GRUPA MICĂ        -80 locuri 

GRUPA MIJLOCIE -75 locuri 

GRUPA MARE     -128 locuri 

 

PROGRAM NORMAL 

- 25 locuri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PENTRU REDESCHIDEREA GRĂDINIȚEI 

Unitatea de învățământ are 13 clase de învățământ preșcolar, 12  cu orar prelungit si 

1  cu  orar normal, cu  un efectiv total de  308  preșcolari pentru anul școlar 2020- 2021.  

Personalul grădiniței cuprinde: cadre didactice: 26 , personal didactic auxiliar: 2, 

personal nedidactic: 17, o asistentă medicala și un profesor psiholog.  

Conform comunicatului din partea Primăriei Brașov, deschiderea unităților de 

învățământ  se încadrează în scenariul galben, cu variantele recomandate de Ghidul 

pentru unitățile de învățământ preșcolar, elaborat de Ministerul Educațieie și Cercetării, 

cu respectarea normelor de protecție anti Covid- 19 impuse prin O.M.   

Ținând cont de numărul și dimensiunile sălilor de grupă, precum și de numărul de 

preșcolari înscriși ân acest an școlar, grădinița noastră va funcționa după următorul 

scenariu: 

- se asigură prezența zilnică la grădiniță, program prelungit și normal , cu respectarea 

normelor de distanțare fizică și a măsurilor de protecție anti Covid- 19, pentru un număr 

de 17 preșcolari/ grupă 

- pentru numărul de copii care depășește limita de 17 preșcolari din fiecare grupă,  

frecventarea grădiniței se va face prin rotație, în ordine alfabetică, pe o perioadă de o 

săptămână. 












1. EVALUAREA INFRASTRUCTURII 
NR.   
CRT. 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI TERMEN INDICATORI DE REALIZARE 
 

1 Asigurarea spațiilor utilizate în 
desfășurarea procesului de 
învățământ. 
 

Identificarea sălilor în care se 
pot desfășura  activități  
Stabilirea nr. de săli în care 
se pot desfășura activități 
respectând măsurile de 
protecție anti Covid- 19 
 
 

14/ 09 Procentul de acoperire a 
efectivelor de copii cu săli de 
grupă în conformitate cu 
măsurile de protecție anti Covid- 
19  
 

2 Asigurarea unui spațiu pentru 
izolarea temporară a cazurilor 
suspecte. 

Identificarea spațiului pentru 
izolare temporară și 
amenajarea spațiului ca 
punct de prim ajutor 
 
 

14/09 Existența/ absența unui spațiu –
izolator  

3 Asigurarea  grupurilor sanitare 
pentru  1 sau maxim 2 grupe 

Identificarea spațiilor 
sanitare și amenajarea/ 
dotarea lor corespunzătoare  

14/09 Procentul asigurării cu grup 
sanitar individual pentru fiecare 
grupă de preșcolari 
Procentul asigurării cu grup 
sanitar comun pentru 2 grupe 
 
 
 



2. ORGANIZAREA SĂLILOR DE GRUPĂ  ȘI A CELORLALTE SPAȚII 
NR.   
CRT. 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI TERMEN INDICATORI DE REALIZARE 
 

1 Respectarea distanței fizice de 
minim 1 metru între măsuțe sau 
dotarea cu separator în situația 
în care distanțarea fizică nu 
poate fi asigurată. 
 

Determinarea nr. de măsuțe 
necesar la fiecare grupă  
Achiziționarea  unui nr 
suplimentar de măsuțe  
Așezarea măsuțelor în 
diverse formații în funcție de 
numărul copiilor și de spațiul 
sălii de grupă 

14/09 Gradul de acoperire cu măsuțe a 
fiecărei grupe și pe total(%) 
Gradul de realizare a distanțării 
fizice pe grupe și pe total) (%) 

2 Respectarea distanței 
recomandate între paturi/ 
saltele în perioada de relaxare/ 
odihnă a copiilor  

Determinarea nr. necesar de 
paturi/ saltele / lenjerii  la 
fiecare grupă 
Stabilirea modalității de 
ocupare a paturilor/ așezare 
a saltelelor pentru a respecta 
regulile de distanțare fizică 
 

14/09 Gradul de acoperire cu paturi / 
lenjerii pentru toți copiii, pe 
grupe și pe total 
Gradul de acoperire cu saltele pe 
grupe si pe total 

3 Asigurarea cu dispozitive și 
materiale necesare respectării 
normelor de protecție 
 

Dotarea sălilor de grupă cu 
dispensere și dezinfectant; 
Dotarea sălilor de grupă cu 
afișe corespunzătoare 
prevenirii infecției cu COVID-
19. 
 

14/09 Gradul de acoperire cu 
dispensere, material dezinfectant 
și afișe  pe grupe și pe total 



4 Stabilirea regulilor de deplasare 
în și din  sala de grupă  

Informarea copiilor cu privire 
la traseele de circulație în 
interiorul clasei și a modului 
de organizare în sala de 
clasă. 
 

14/09 Gradul de acoperire cu afise/ 
postere/ indicatoare pentru a 
ilustra traseele de circulație 
Nr. de activități  derulate de 
cadrele didactice pentru 
informarea copiilor, în primele 2 
săptămâni 
 

5 Organizarea grupurilor sanitare. 
 

Dotarea grupurilor sanitare 
cu materiale de igienă și 
dezinfectare. 
Gestionarea fluxurilor de  
copii care utilizeaza grupurile 
sanitare prin marcaje și prin 
organizarea de grupuri mici 
pentru folosirea băii 

14/09 Gradul de acoperire a necesarului 
de săpun lichid, dezinfectant,  
prosoape de hârtie și hârtie 
igienică pentru fiecare grup 
sanitar, în funcție de nr. de grupe 
care îl folosesc 
Programul de folosire a 
grupurilor sanitare  
 

6 Organizarea cancelariei. 
 

Asigurarea materialelor de 
dezinfecție în cancelarie. 
Așezarea mobilierului din 
cancelarie pentru 
respectarea distanței fizice 
Afișarea normelor de 
protecție anti Covid- 19  
 
 
 

14/09 Gradul de acoperire cu materiale 
de dezinfecție și cu afișe privind 
normele de protecție anti Covid- 
19 



7 Organizarea curții  
 

Igienizarea  zilnică a căilor de 
acces ( poartă, uși de acces) 
Amenajarea unor spații 
separate pentru grupe , 
pentru activități în aer liber 
Trasarea  vizibilă a fluxului de 
intrare/ ieșire a părinților/ 
copiilor  

14/09 Nr. de spații amenajate pentru 
activități în aer liber , raportat la 
nr. de grupe 
 
Existența/ absența traseelor 
vizibile și clare pentru intrarea/ 
ieșirea din curte, pe grupe 

8 Organizarea cabinetului medical 
ca izolator 

Amenajarea cabinetului 
medical cu mobilier adecvat 
și cu materiale/ instrumente  
medicale/ dezinfectanți  

14/09 Gradul de acoperire a necesarului 
de materiale/ instrumente 
medicale și dezinfectanți a 
cabinetului medical 
 

3. ORGANIZAREA ACCESULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
NR. 
CRT 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI TERMEN INDICATORI DE REALIZARE 

1 Stabilirea circuitelor funcționale 
în interiorul unității de 
învățământ. 
 

Marcarea prin săgeți a 
traseelor de intrare și ieșire 
pe holurile unității și în 
interiorul sălilor de grupă 
Asigurarea cu dispozitive și 
materiale dezinfectante la 
intrare/ieșire 

14/ 09 Gradul de acoperire cu trasee 
marcate prin săgeți pe întreaga 
unitate și pe nivele ( parter, etaj 
1, mansardă) 
Gradul de acoperire cu 
dispozitive și dezinfectant la  
intrările/ ieșirile din unitate 

2 Stabilirea  modalităților de 
acces dinspre exterior spre 
interiorul clădirii și invers 

Stabilirea  unui orar de sosire 
a grupelor și a căilor de acces 
folosite de fiecare grupă 

14/09 Programul de primire/ preluare  
al copiilor, pe căi de acces( 4) și 
pe grupe, cu respectarea 



 Stabilirea modalității de 
plecare a copiilor cu 
respectarea  acelorași căi de 
acces 

normelor în vigoare 

4. ORGANIZAREA  PERSONALULUI DIN UNITATE 
NR. 
CRT 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI TERMEN INDICATORI DE REALIZARE 

1 Asigurarea unității cu personal 
didactic și de îngrijire suficient 
 

 

Repartizarea cadrelor 
didactice- 1 la program 
normal si câte 2 la program 
prelungit , pentru toate cele 
13 grupe de preșcolari 
Repartizarea personalului de 
îngriire conform 
normativelor , pentru fiecare 
grupă de preșcolari 
 

14/ 09 Gradul de acoperire cu cu 
personal didactic și de îngrijire a 
grupelor de copii, în 
conformitate cu normele de 
distanțare fizică și a măsurilor de 
protecție anti Covid-19 

2 Consilierea,controlul,monitoriza
rea și evaluarea personalului- 
bazate pe reguli și proceduri  
conform normelor de protecție 
antiCovid-19 și a celorlalte 
sarcini din fișa postului 
 

 

Consilierea cadrelor 
didactice cu privire la 
începerea anului școlar. 
Instruirea personalului 
didactic cu privire la 
procedurile privind 
desfășurarea  activităților în 
condițiile pandemiei cu 
COVID-19 și a scenariilor 

14/09 Gradul de informare a 
personalului didactic/ de îngrijire 
cu privire la procedurile de 
desfășurare a activității în 
condițiile impuse de măsurile de 
protecție anti Covid-19. 
 
 
 



privind suspendarea 
cursurilor în contextul 
apariției de cazuri. 
Stabilirea responsabilităților 
personalului didactic/ de 
îngriire privind preluarea/ 
predare copiilor, 
supravegherea copiilor, 
precum și la ieșirea/ 
revenirea   în/ din curte  

 

 
Gradul de informare a 
personalului didactic/ de îngrijire 
cu privire la responsabilitățile 
personale în condițiile impuse de 
măsurile de protecție anti Covid-
19. 
 

5. ASIGURAREA MATERIALELOR DE CURĂȚENIE, IGIENĂ ȘI DEZINFECȚIE, 
PRECUM ȘI A MATERIALELOR DE PROTECȚIE 

NR. 
CRT 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI TERMEN INDICATORI DE 
REALIZARE 

1 Asigurarea materialelor de 
curățenie,igienă și dezinfecție 
pentru copii și personal 
 

Realizarea unui stoc de 
materiale de curățenie,igienă 
și dezinfecție. 
 

14/ 09 Gradul de acoperire cu 
materiale de curățenie, 
igienă și dezinfecție pe 
fiecare grupă și pe total 

2 Asigurarea materialelor de 
protecție pentru personal. 
 

Asigurarea permanentă a unui 
stoc de rezervă de materiale 
de protecție pentru personal. 
 

14/09 Existența / absența unui 
stoc de rezervă cu materiale 
de protecție pentru 
personal( măști, viziere, 
mănuși, dezinfectanți) 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL ȘCOLAR 
 

ACCESUL COPIILOR în curtea grădiniței se va efectua prin preluarea lor de la poartă de către 

un reprezentant al grădiniței, care îi va conduce la sălile de grupă.  Accesul părinților/ tutorilor 

legali în curte NU este permis.  

RESPECTAREA ORELOR DE SOSIRE ȘI DE PLECARE A COPIILOR ESTE OBLIGATORIE! 

PRIMIREA COPIILOR se face de la poarta grădiniței în intervalul 7.30- 8.15, după cum urmează:  

Grupa mică    ”A”- Bambi  -prof. Crișan Rodica/ Muntean Virginia          -ora 8.15  

Grupa mica    ”B”- Fluturașii – prof.Apetroaei Bianca/ Călin Cristina        -ora 8.00 

Grupa mică    ”C”- Albinuțele- prof. Drumea Violeta/ Tușa Angela          -ora 8.00 

Grupa mică    ”D” – Soarelui – prof.Bati Margareta/ Kovacs Bianca          -ora 8.15 

Grupa mijlocie ”A”– Rățuștele- prof.Chiojdoiu Cristina/ Ștefancu Ioana      –ora 7.45 

Grupa mijlocie ”B”- Piticii- prof.Comșulea Mihaela/ Denghel Andreea        -ora 7.30  

Grupa mijlocie ”C”- Furnicuțele- prof.Popa Păuna/ Tache Lavinia             -ora 7.45  

Grupa mare    ”A” – Buburuzelor- prof.Juravle Raluca/ Matei Diana         -ora 8.00 

Grupa mare    ”B” – Broscuțele – prof. Cotelea Florina/ Tița Alina           -ora 7.45  

Grupa mare    ”C” –Iepurașii- prof. Maraloiu Luiza/ Sfetea Andreea        -ora 7.30  

Grupa mare    ”D”- Ghimpișorii- prof. Opriș Doina/ Simian Loredana        -ora 8.15       

Grupa mare    ”E” –”Steluțele” prof. Lițoiu Anda/ Marchiș Nicoleta          -ora 7.45   

Grupa orar normal ”Ursuleții” – prof. Sminchișe Florența                      -ora 8.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor fi îmbrăcați cu ținuta de interior pe care o vor purta la grădiniță, peste care vor 

avea o haină de stradă . În prima zi , vor aduce încălțămintea de interior și un săculeț cu 

schimburi ( lenjerie de corp, pantaloni, bluză, șosete), precum și pijamale ( pentru cei care 

rămân la program prelungit) Toate hainele / schimburile  vor avea numele / prenumele 

copilului. 

Nu sunt permise pături/ perne/ jucării / orice alte obiecte aduse de acasă. 

 

 

PRELUAREA COPIILOR de la grădiniță se face de la poarta grădiniței, astfel:  

- Grupele mici                -  la ora 16.00 

- Grupele mijlocii            - la ora 16.15 

- Grupele mari A, B și C  - la ora 16.30 

- Grupele mari D și E      - la ora 16.45 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuri de protecție/ igienă/ dezinfecție/ pe parcursul programului: 

-După accesul în grădiniță  și echiparea corespunzătoare pentru interior, copiii își vor spăla 

mâinile apoi vor merge în sălile de grupă, însoțiți de un reprezentant al grădiniței . 

-În timpul activităților, locurile din sala de grupă vor fi fixe; după ocuparea acestora, copiii 

nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada derulării activităților; fiecare copil va 

avea propriul scăunel și loc la masă, marcat (se va respecta distanțarea de minim 1 m  între 

măsuțe/ scăunele)   

-Vor fi limitate deplasările în sala de grupă : jocurile și activitățile se vor desfășura la 

măsuțe sau cu respectarea distanțării fizice; 

-nu se va permite schimbul de obiecte între copii; 

-sălile vor fi dezinfectate/ aerisite înainte de sosirea copiilor și după preluarea acestora; 

(după dezinfectare ferestrele vor fi deschise timp de cel puțin 30 de minute) iar aerisirile 

se vor face ori de câte ori copiii părăsesc sala de grupă ; 

- se va asigura ventilația naturală a sălii de grupă; astfel, cel puțin un geam va fi deschis 

(rabatat) pe tot parcursul zilei, inclusiv la programul de somn; 

-activităţile și servirea meselor se vor desfășura cu respectarea distanțării între copii și 

cadre didactice, evitându-se contactul fizic; 

-Periodic, copiii își vor spăla și dezinfecta mâinile ; 

-Pentru programul de somn se va asigura respectarea distanței fizice între paturi/ saltele  

 



 

 
Triajul zilnic se efectuează de către părinte, ACASĂ, prin măsurarea 

temperaturii corporale și aprecierea stării de sanatate a copilului, în urma căreia 

părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri.                                                                                                                          

NU se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:                                                                                        

· cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, și / sau simptomatologie specifică 

infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației, 

diaree, vărsături) sau alte boli infecto-contagioase;                                                                                                                                

· cei confirmați cu infecție cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;                                             

· cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu Sars-Cov-2, 

aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată. 

Triajul zilnic în grădinițe se efectuează conform normelor în vigoare 

De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de 

sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate 

adresate elevilor. 
( conform O.M nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru 

ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și a tinerilor) 

PROTOCOL DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC 

 



 

 

 

Se aplică în cazul în care în timpul programului  copiii prezintă febră sau  

simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, dificultăți în respirație) sau alte 

simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală 

modificată). Procedura va urma pașii:  

1. Elevul este izolat de restul clasei în punctul de prim-ajutor.( cabinetul 

medical al grădiniței) 

2. Este anunțat părintele/tutorele legal, care îl va prelua  de la grădiniță 

3. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și 

au absentat se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care 

să precizeze diagnosticul și pe care părintele o va preda cadrului didactic 

dimineața când aduce copilul la grădiniță,  

PROTOCOL DE IZOLARE A COPIILOR BOLNAVI 

 



 

 

Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local, 

de către CJSU  la propunerea Direcției de Sănătate Publică 

Brașov. 

La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o 

grupă din unitatea de învățământ, se suspendă cursurile școlare 

ale  grupei respective, pentru o perioadă de 14 zile.  

La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 

în grupe diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă 

cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioada de 14 

zile de la data de debut a ultimului caz; 

 

SCENARIU DE SUSPENDARE A CURSURILOR ÎN CAZUL 

ÎMBOLNĂVIRII UNUI COPIL 

 



 

 

 

Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură  grupă, și 
nu a venit în contact cu alte cadre didactice din  instituție se vor suspenda 
cursurile de la  grupa respectivă, pe o perioadă de 14 zile de la data 
diagnosticului. Dacă a lucrat la orar prelungit , și colega de tură va avea 
activitatea suspendată. 
 
Scenariul 2 : În cazul în care cadrul didactic a venit în contact cu alte cadre 
didactice din grădiniță (se vor suspenda cursurile de la  grupa respectivă și vor fi 
izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact. 
 
Scenariul 3  : În cazul în care cadrul didactic a a venit în contact cu multe cadre 
didactice din școală (cadrele didactice din cele două schimburi,  se vor suspenda 
cursurile întregii unități de invățământ. 

 

SCENARIU DE SUSPENDARE A CURSURILOR ÎN CAZUL 

ÎMBOLNĂVIRII UNUI CADRU DIDACTIC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ALTE DOCUMENTE CONEXE 

 

Plan de curățenie și dezinfecție a spațiilor școlare 

Procedură privind accesul în unitatea de învățământ 

Procedură pentru aplicarea normelor privind instituirea de 
măsuri sanitare și de protecție în unitatea de învățământ în 
perioada pandemiei COVID-19 

Procedură privind procesul de predare-învățare-evaluare 
online 

Alte proceduri 
 


