
 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

Instrucțiuni pentru elevi în vederea accesului în perimetrul 

unității – ciclul primar 

 

 
Parter (clasele pregătitoare) 

7:45- 7:55 – P A, P B 

8:00 – 8:10 – P C, P D 

8:15 – 8:25 – P E, P F 
 

Elevii intră în incinta curtea interioară pe la poarta 1, respectiv poarta profesorilor și  

respectă următoarele etape:  

a) parcurg circuitul de intrare marcat cu galben; 

b) se poziționează în locurile marcate în prealabil pe asfalt, așteptându-și rândul 

pentru a intra în clădirea școlii; 

c) își șterg tălpile de covorașele dezinfectante; 

d) se poziționează la intrarea elevilor în punctul de triaj epidemiologic pentru a le fi 

măsurată temperatura (maxim 37,3 grade Celsius) de către personalul medical care 

va asigura asistența medicală pe toată durata desfășurării activităților; 

e) își dezinfectează mâinile; 

f) intră în sala de curs în care sunt repartizați, parcurgând circuitul de intrare indicat; 

g) se așază la pupitrul indicat, conform schemei afișate pe ușa sălii de curs („oglinda 

clasei”); 

h) după finalizarea programului școlar, elevii se îndreaptă către ieșire, parcurgând 

circuitul de ieșire indicat și ies pe la poarta profesorilor;  

i) își dezinfectează mâinile; 

j) parcurg circuitul de ieșire marcat cu roșu în curtea școlii, îndreptându-se către 

poarta 1, respectiv pe poarta profesorilor. 

 
 

Etajul al II-lea (clasele: I E, I C, II E, II D, III A, III D, III E, III F, IV A, IV 

B, IV F)  

 
Începând cu ora 7:45, dar nu mai târziu de 7:55, elevii intră în curtea interioară pe la 

poarta 2, respectiv poarta elevilor, supravegheată de personalul de pază. Elevii respectă 

următoarele etape:  

a) parcurg circuitul de intrare marcat cu galben; 

b) se poziționează în locurile marcate în prealabil pe asfalt, așteptându-și rândul pentru a 

intra în clădirea școlii; 
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c) își șterg tălpile de covorașele dezinfectante; 

d) se poziționează la intrarea elevilor în punctul de triaj epidemiologic pentru a le fi 

măsurată temperatura (maxim 37,3 grade Celsius) cu termoscanerul și/sau de către 

personalul medical care va asigura asistența medicală pe toată durata desfășurării 

activităților; 

e) își dezinfectează mâinile; 

f) intră în sala de curs în care sunt repartizați, parcurgând circuitul de intrare indicat, 

urcând pe scara cadrelor didactice; 

g) se așază la pupitrul indicat, conform schemei afișate pe ușa sălii de curs („oglinda 

clasei”); 

h) după finalizarea programului școlar, elevii se îndreaptă către ieșire, parcurgând 

circuitul de ieșire indicat și coborând  pe scara elevilor;  

i) își dezinfectează mâinile; 

j) parcurg circuitul de ieșire marcat cu roșu în curtea școlii, îndreptându-se către poarta 

2, respectiv pe poarta elevilor. 

 

 

Etajul  I  (clasele: II A, II B, II C, I A, I B, III B, III C, IV C, IV D, IV E) + 

parter (clasa I D) 
Începând cu ora 8:00, dar nu mai târziu de 8:10, elevii intră în curtea interioară pe la 

poarta 2, respectiv poarta elevilor, supravegheată de personalul de pază. Elevii respectă 

următoarele etape:  

a) parcurg circuitul de intrare marcat cu galben; 

b) se poziționează în locurile marcate în prealabil pe asfalt, așteptându-și rândul pentru 

a intra în clădirea școlii; 

c) își șterg tălpile de covorașele dezinfectante; 

d) se poziționează la intrarea elevilor în punctul de triaj epidemiologic pentru a le fi 

măsurată temperatura (maxim 37,3 grade Celsius) cu termoscanerul și/sau de către 

personalul medical care va asigura asistența medicală pe toată durata desfășurării 

activităților; 

e) își dezinfectează mâinile; 

f) intră în sala de curs în care sunt repartizați, parcurgând circuitul de intrare indicat, 

urcând pe scara cadrelor didactice; 

g) se așază la pupitrul indicat, conform schemei afișate pe ușa sălii de curs („oglinda 

clasei”); 

h) după finalizarea programului școlar, elevii se îndreaptă către ieșire, parcurgând 

circuitul de ieșire indicat și coborând  pe scara elevilor;  

i) își dezinfectează mâinile; 

j) parcurg circuitul de ieșire marcat cu roșu în curtea școlii, îndreptându-se către poarta 

2, respectiv pe poarta elevilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


