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Părinții copiilor 
care vor merge 
pe 14 septembrie 
la școală sunt 
obligați să semneze 
o declarație pe 
proprie răspundere 
”la începutul fiecărui 
ciclu de prezență 
fizică în spațiul 
școlar”.

Părinții trebuie să de-
clare pe proprie răspun-
dere că în ultimele 14 zile:
 Copilul nu a pre-

zentat simptome specifice 
unei afecțiuni cu potențial 
infecțios (febră, tuse, du-
reri de cap, dureri de gât, 
dificultăți de respirație, di-
aree, vărsături, rinoree ).
 Copilul nu a fost di-

agnosticat cu  COVID-19.

 Copilul nu a venit 
în contact cu o persoa-
nă testată pozitiv pentru 
această afecțiune.

Prin aceeași 
declarație, părinții trebu-
ie să își asume că ”nu vor 
aduce copilul în colectivi-
tate dacă prezintă simpto-
me specifice unei afecțiuni 
cu potențial infecțios (fe-
bră, tuse, dureri de cap, 
dureri de gât, dificultăți 
de respirație, diaree, văr-
sături, rinoree etc)”.

Prin declarația pe 
propria răspundere com-
pletată de părinți la înce-
putul anului școlar și la în-
ceputul fiecărui ciclu de 
prezență în școală, aceștia 
trebuie să mai spună dacă 
elevul: a avut o problemă 
de sănătate, motiv pen-
tru care a necesitat con-
sult medical.

În cazul în care copi-
lul a avut în ultimele 14 zi-

le o problemă de sănăta-
te pentru care a necesitat 

consult medical, părinții 
trebuie să prezinte o co-

pie a documentelor me-
dicale (scrisoare medica-

lă sau bilet de ieșire din 
spital).

În draftul Ordinului 
pentru aprobarea Norme-
lor privind instituirea de 
măsuri sanitare și de pro-
tecție în unitățile de învă-
țământ în perioada pan-
demiei COVID-19, publi-
cat recent pe site-ul Mi-
nisterului Sănătății, se 
arată că măsurile esenți-
ale pentru prevenirea/li-
mitarea, pe cât posibil, a 
îmbolnăvirii includ: igienă 
riguroasă a mâinilor; mă-
suri ferme de curățenie 
și dezinfecție în unitatea 
de învățământ; purtarea 
măștii de protecție atât de 
către elevi, cât și de către 
întregul personal pe toa-

tă perioada atunci când 
se află în interiorul unității 
de învățământ; limitarea 
contactului dintre elevi 
din clase diferite; evita-
rea schimbării sălii de cla-
să de către elevi pe par-
cursul unei zile; principiul 
de urmat este ”1 clasă de 
elevi = 1 sală de clasă”.

Totodată, este pre-
văzută asigurarea unei 
distanțări de minimum 
un metru între elevi sau 
montarea unor separa-
toare în situația în care 
asigurarea distanței de un 
metru nu este posibil, dar 
și că, în vederea păstrării 
distanței fizice, fiecare co-

pil își va păstra același loc 
în bancă pe tot parcursul 
prezenței în clasă.

În ce condiții se 
suspendă cursurile 
într-o clasă sau în 
toată școala?

”În contextul confir-
mării unuia sau mai mul-
tor cazuri de COVID-19 
la nivelul unei unități de 
învățământ, se vor apli-
ca criteriile de suspenda-
re a cursurilor școlare în 
unitățile de învățământ, 
clasa sau întreaga școa-
lă putând fi închise pen-
tru 14 zile, cursurile des-
fășurându-se online”, pre-
vede proiectul. În cazul 
apariției de cazuri de îm-
bolnăvire cu COVID-19 în 
rândul cadrelor didactice, 
acestea au obligația de a 
anunța conducerea unită-
ții de învățământ, care va 
informa DSPJ. Aceasta va 
efectua ancheta epidemi-
ologică și va analiza situ-

ația în unitatea de învăță-
mânt împreună cu direc-
torul unității, astfel:

Scenariul 1: în cazul 
în care cadrul didactic a 
predat numai la o singură 
clasă și nu a venit în con-
tact cu alte cadre didacti-
ce din școală, se vor sus-
penda cursurile de la cla-
sa respectivă;

Scenariul 2: în cazul 
în care cadrul didactic a 
predat numai la o singură 
clasă și a venit în contact 
cu alte cadre didactice din 
școală (cadrele didactice 
dintr-unul dintre schim-
buri, în școlile cu mai mul-
te schimburi de predare), 
se vor suspenda cursuri-
le de la clasa respectivă 
și vor fi izolate la domiciliu 
cadrele didactice cu care 
acesta a venit în contact;

Scenariul 3: în ca-
zul în care cadrul didac-
tic a predat la mai multe 
clase și nu a venit în con-
tact cu alte cadre didacti-
ce din școală sau numă-

rul cadrelor didactice a 
fost mic (cadrele didactice 
dintr-unul dintre schim-
buri, în școlile cu mai mul-
te schimburi de predare), 
se vor suspenda cursuri-
le la clasele cu care aces-
ta a venit în contact și, în 
funcție de caz, vor fi izola-
te la domiciliu cadrele di-
dactice cu care acesta a 
venit în contact;

Scenariul 4: în ca-
zul în care cadrul didactic 
a predat la mai multe cla-
se și a venit în contact cu 
multe cadre didactice din 
școală (cadrele didactice 
din toate schimburile, în 
școlile cu mai multe schim-
buri de predare) se vor 
suspenda cursurile întregii 
unități de învățământ.

În recreație, pe 
rând

Tot conform docu-
mentului, acolo unde este 
posibil, se va asigura de-
calarea pauzelor școlare 

încât să fie limitat numă-
rul de persoane prezen-
te în grupurile sanitare și 
în curtea școlii, cu scopul 
respectării distanțării fi-
zice. Totodată, va fi ges-
tionat fluxul de elevi ca-
re merg la toaletă (pleca-
rea și întoarcerea de la/la 
clasă, evitarea aglomerării 
în interiorul grupului sa-
nitar). Intervalele aferen-
te recreațiilor vor putea fi 
stabilite în mod eșalonat 
pentru fiecare clasă, acolo 
unde este posibil, iar ele-
vii vor fi supravegheați pe 
toată durata pauzelor de 
către cadrele didactice, 
pentru păstrarea distan-
țării fizice. Nu sunt pre-
mise îmbrătișările și jocuri 
de contact! Elevii vor fi in-
struiți să nu interacționeze 
fizic și nu vor consuma în 
comun mâncare sau bău-
tură și nu vor schimba în-
tre ei obiectele de folosin-
ță personală (telefoane, 
tablete, instrumente de 
scris, jucării etc.)!

Şcoala 2020-2021, în vreme de COVID-19
 Elevii vor purta mască și la ore, 

și în pauze și nu vor face schimb de 
obiecte personale

Declarația părinților pentru începerea cursurilor

Clasele de elevi trebuie aranjate în așa 
fel încât să se respecte distanțarea de 
minimum un metru sau, acolo unde nu 
este posibil, să fie montate separatoare 
transparente, se prevede în proiectul 
de ordin care stabilește normele pentru 
începerea cursurilor în anul școlar 2020-
2021, scrie news.ro. Alte măsuri se 
referă la faptul că elevii vor purta mască 
de protecție și trebuie supravegheați 
în pauze pentru a păstra distanța și nu 
vor face schimb de obiecte personale. 
Direcțiile de Sănătate Publică trebuie 
să informeze, până în 7 septembrie, 
inspectoratele școlare despre situația 
epidemiologică, acestea urmând să 
propună scenariul de începere a școlii. 
Comitetele pentru situații de urgență vor 
emite, până pe 10 septembrie, hotărârea 
privind scenariul de funcționare pentru 
fiecare unitate de învățământ.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU PĂRINȚI

Subsemnatul (Numele și prenume ………………………………………… în calitate de părinte/ocrotitor legal al elevului 
…………………………, născut la data de ……………………, cu domiciliul în localitatea ………………………, strada 
………………, nr. ………………….., Bloc ………………………., Scara ………, Apartament ……,din clasa a ………, la Școala/
Liceul………………………………………, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar 
pe propria răspundere că în ultimele 14 zile:
 Copilul nu a prezentat simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri 
de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).
 Copilul nu a fost diagnosticat cu COVID-19.
 Copilul nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.
Nu voi aduce copilul în colectivitate dacă prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, 
dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).
Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare, elevul
 Nu a avut nicio problemă de sănătate,
 A avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consul medical. Anexez o copie a documentelor 
medicale corespunzătoare (scrisoare medicală sau bilet de ieșire sin spital).

Data:................................... Semnătura,

Persoana de contact: Numele ...................................../ calitatea ..........................
   Nr. telefon ........................................................................
Notă: Declarația condiționează primirea copilului în colectivitate la începutul fiecărui ciclu de prezență fizică în spațiul școlar și va fi 
prezentată la triajul epidemiologic la intrarea în unitate.


