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REGULAMENT PARINTI  

 În vederea desfășurării activităților din scoală în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2 , având 

în vedere prevederile Ordinului comun ME / MS nr. 5.196/1.756/2021 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,  părinții elevilor din  Școala Gimnaziala 
Maxenu, precum și ai elevilor structurilor arondate acesteia vor respecta 

următoarele REGULI: 

1. Evaluează zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală; 

2. În cazul în care copilul prezintă simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în 

timpul programului școlar, părintele se va prezenta imediat la unitatea școlară pentru 

preluarea preșcolarului /elevului şi va contacta telefonic medicul de familie sau 

serviciile de urgenţă, după caz; 

3. Discută cu copilul/elevul despre normele de igienă si protecție sanitară care trebuie 

respectate în școală și acasă ; 

4. Acordă atenţie stării mentale a copilului şi discută cu el despre orice modificări ale 

stării lui emoţionale; 

5. Învață copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explică importanţa şi 

necesitatea purtării acesteia; 

6. In cazul intrării in scenariului 2 urmărește activitatea copilului si comportamentul 

acestuia in timpul învățării online.  
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7. Părinții trebuie să asigura măști de protecție  de uz medical sau din material textil, in 

cazul in care școala nu mai poate asigura necesarul. 

8. Sfătuiesc copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu 

alţi elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării 

etc.)  

9. Curăţă/dezinfectează zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, 

tabletă, computer, mouse etc.); 

10. În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în 

respiraţie pierdere a gustului și a mirosului, diaree, vărsături), contactează telefonic 

medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi vor informa învățătorul sau 

dirigintele despre motivul absenței copilului.  

11. După perioada de scutire a copilului/elevului, părintele va lua de la medicul de 

familie o adeverință care atestă faptul ca este apt pentru a intra în colectivitate.  

12. Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor 

putea însoţi copiii în unitatea de învățământ, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care 

există aprobarea conducerii şcoli; 

13. În măsura în care spațiul de acasă disponibil  permite, asigură intimitatea și liniștea 

elevului aflat la cursuri online. 

14. Comunică de câte ori este nevoie  cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace 

electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii 

măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate; 

15. Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului 

în următoarele situaţii: 

• Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în 

carantină. 
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