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INFORMARE

Părinți / reprezentanți legali privind
Măsurile de organizare și desfășurare a activității
Grădiniței Speciale în anul școlar 2021-2022, în contextul Sars-CoV-2

În anul școlar 2021-2022 Grădinița Specială va funcționa conform scenariului 1,

(incidența cumulată în
ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 6 la 1000 de locuitori) - participarea zilnică cu prezență fizică a
tuturor preșcolarilor din unitatea de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, în
regim program normal, prelungit și săptămânal.
Respectând normele legale de protecție impuse prin Ordinul comun O.M.E. și O.M.S. nr.
5196/1756/03.09.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor
de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2, ținând cont de dimensiunile unei săli de grupă / cabinet individual /dormitor, coroborat cu efectivele
de preșcolari / grupă (în medie 10 - 12 preșcolari ușori/moderați, respectiv 4-6 preșcolari gravi/severi), se
propune desfășurarea cursurilor în următorul sistem:
 Prezență fizică, nemijlocită, activitate față-în-față, cu întreg colectivul grupelor, la activitățile instructiveducative de la grupă, cu respectarea condițiilor de distanțare și prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2,
pentru programul normal(8.00-12.30) și programul prelungit( 8,00 – 17.50);
 Prezență fizică, nemijlocită, față-în-față, la activitățile individuale de terapie specifică și de compensare, cu
respectarea condițiilor de distanțare și prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, pentru programul normal
(8.00-12.30) și programul prelungit (8,00 – 17.50);
 Prezență fizică, nemijlocită, față-în-față la activitățile grădiniței pentru toți copiii înscriși în regim internat
săptămânal, de luni până vineri, cu respectarea condițiilor de distanțare și prevenire a îmbolnăvirii cu virusul
SARS-CoV-2; (Față în față, în două schimburi: 8.00 – 13.00, 12.50 –17:50, Program somn de noapte:21.00-7.00)
 Activitate online pentru preșcolarii cu dizabilități, aflați în grupă de risc, conform solicitărilor justificate cu
adeverințe medicale; conducerea grădiniței va monitoriza fiecare caz în parte și va adapta un orar, în funcție de
disponibilitatea părintelui, activitatea se va desfășura prin intermediul tehnologiei, pe platforma Școala365.ro.
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1. ORGANIZAREA SĂLILOR DE GRUPĂ ȘI A ALTOR SPAȚII ȘCOLARE
 Organizarea mobilierului
-

Asigurarea măsuțelor și a scăunelelor individuale destinate copiilor cu respectarea distanței fizice de 1 metru între ei.
Dotarea sălilor de grupă cu dispenser și dezinfectant;
Dotarea sălilor de grupă cu coș de gunoi cu capac și pedală pentru măștile de protecție și indicator în acest sens;
Sălile de grupă se vor aerisi la intervale regulate, minim 30 minute, iar 1-2 ferestre vor fi mereu rabatate. Se va aerisi
cu ferestrele deschise larg, în orice anotimp, atunci când sala este fără persoane.
Dotarea sălilor de grupă cu afișe corespunzătoare.

 Asigurarea materialelor de dezinfecție pe fiecare coridor/hol de trecere
-

Se recomandă asigurarea unei distanţări fizice între copii de 1 m, în toate încăperile din unitate.
Cadrele didactice, îngrijitoarele și copiii vor păstra distanța fizică de 1 m pe coridoare, în limita posibilităților.
Cadrele didactice, îngrijitoarele și copiii se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini ori de câte ori va fi nevoie și pe
coridoare.
Se vor evita întâlnirile grupelor de copii pe coridoare. Vor exista săgeți de culoare diferită pentru mersul spre grupe, sală
de mese, cabinete, curte și o altă culoare pentru întoarcerea în sala de grupă.

 Stabilirea regulilor de deplasare și organizare a copiilor în sălile de grupă.
- Informarea și explicarea copiilor cu privire la traseele de circulație în interiorul grădiniței și a modului de organizare în
grupă.
- Instruiri periodice ale preșcolarilor: în prima zi de grădiniță şi cel puţin o dată pe săptămână;
- Preșcolarii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei
cu SARS-CoV-2:
- Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun;
- Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;
- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate. Acoperiţi gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă
sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată.

 Organizarea grupurilor sanitare
-

Dotarea grupurilor sanitare cu materiale de igienă și dezinfeție: dispenser și dezinfectant;
Gestionarea fluxurilor de copii care utilizează grupurile sanitare.
La grupul sanitar copiii vor fi duși individual de către îngrijitoarea grupei, se va urmări cu atenție spălatul pe mâini, cu
apă și săpun, minim 20 secunde; mâinile sunt șterse cu prosoape de hârtie, de unică folosință.
Copiii și personalul din unitate se vor spăla pe mâini, cât mai des, cu apă și săpun la intrarea în unitate, după finalizarea
unei activități,la revenirea în unitate, de la activitățile desfășurate în aer liber,înainte și după servirea mesei,după
folosirea toaletei, ori de câte ori copilul/personalul apreciază că este nevoie.

 Organizarea sălii de mese/ Servirea mesei
- Se va asigura în sala de mese respectarea regulilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARSCOV-2 și prin stabilirea unor intervale orare aferente accesului și servirii mesei, astfel încât să se evite
aglomerările și întâlnirile între grupe, la fiecare masă un copil, cu respectarea distanțării fizice necesare;
-

Fluxul de copii care va intra în sala de mese va fi eșalonat, conform unei planificări orare;
Mesele sunt prevăzute cu panouri din plexiglas pentru a se elimina orice risc de infectare;
Sala de mese va fi aerisită înainte și după masă;
Mesele vor fi spălate și igienizate înainte de servirea fiecărei mese, însă nu în prezența copiilor.
Vesela și tacâmurile vor fi spălate și dezinfectate zilnic, după fiecare utilizare (după masa de dimineață, după masa de
prânz, după gustarea de după-amiază).
Nu se folosesc fețe de masă.
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-

-

Pentru copiii care vin cu pachețelul de mâncare de acasă (copiii care au preferințe alimentare, în cadrul
diagnosticului),părinții vor fi sfătuiți să le pună în pachețele produse neperisabile, care pot fi consumate la temperatura
camerei, ambalate în folie alimentară sau șervețel, pe care să le poată consuma în siguranță și cu ușurință.
Apa de băut va fi asigurată de la aparatele de filtrat apa, cu paharele individuale ale copiilor, asigurate de către grădiniță,
care vor fi dezinfectate după utilizare.
Copiii vor fi supravegheați în timpul mesei, iar membrii personalului vor purta măști și se vor spăla pe mâini după
fiecare contact.
Se va realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform Planului de curățenie și dezinfecție.

 Organizarea perioadei de somn/odihnă/relaxare de după amiaza
- Asigurarea dormitoarelor cu locuri de dormit la distanță de 1 metru unul de altul sau distanțare de un pat ;
folosirea paturilor fixe, precum și stivuibile din plastic, ușor de manevrat și stivuit, precum și lenjerie aferentă.
- Copiii vor dormi în același pătuț individual, pe toată perioada de odihnă/relaxare din timpul zilei, cu
respectarea distanței minime de 1 m sau de un pat .
- Copiii vor folosi pijamale proprii, puse într-un săculeț propriu;
- Pijamalele vor fi luate acasă la sfârșitul săptămânii pentru a fi spălate și aduse înapoi la începutul săptămânii
următoare. Pijamalele sau piese din pijamale nu se împrumută, nu se folosesc de către alți copii.
- În timpul somnului se va asigura o bună aerisire a sălii de dormitor.
 Organizarea curții grădiniței.
-

2.


Igienizarea spațiilor din curtea grădiniței. Desfășurarea activităților de relaxare și recreere, tip outdoor, exclusiv în curte,
pe baza unei planificări.
Activităţile în aer liber vor reprezenta o proporţie cât mai mare din program, evitându-se contactul fizic între copii şi
jocurile care presupun apropierea la mai puţin de 1 m.

ORGANIZAREA ACCESULUI ÎN UNITATEA DEÎNVĂȚĂMÂNT

Stabilirea căilor de acces dinspre exterior, spre interiorul clădirii.
-

Traseul prin curtea unității până la intrarea în grădiniță și în incintă se va realiza pe un culoar delimitat și semnalizat
prin săgeți, respectând normele de distanțare fizică, astfel că intrarea în grădiniță se va realiza prin poarta
mare(acces mașini), Aleea Borșa nr. 2, iar ieșirea părinților, după ce au predat copilul se va face prin poarta
mică (acces persoane), Aleea Borșa nr. 2, culoarul marcat.

-

Accesul în holul de primire trebuie limitat; se eşalonează sosirile/plecările, pentru a se respecta distanţarea fizică;

-

Copiii sunt programați să intre în grădiniță, pe grupe, la ore diferite, conform unei planificări pe ore. (ANEXA 1)

-

Porțile de acces vor fi deschise, iar curtea de acces va avea aplicate pe sol marcaje specifice pentru distanțarea fizică .

-

Părinții nu au acces în grădiniță. Copilul va fi predat îngrijitoarei/educatoarei de serviciu, în curtea grădiniței.

-

Persoanele desemnate vor prelua copiii, vor schimba hainele și încălțămintea și îi vor duce la triaj, apoi la spălat pe
mâini(timp de 20 de secunde cel puțin), apoi vor fi predați educatoarei în sala de grupă.

-

Plecarea copiilor, acasă de la grădiniță, va fi realizată eșalonat, conform intervalului orar stabilit. La plecare, copilul va
fi predat părintelui în curtea principală de către infirmieră/educatoare sau direct din curte de către educatoare.

-

Pe tot parcursul primirii și predării preșcolarilor (dimineața /după-amiaza) ușile de acces vor rămâne deschise.
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3.

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ȘI TERAPEUTICE

 Activitatea instructiv-educativă cu întregul colectiv al grupei :
-

-

-

-

-

Copiii fiecărei grupe vor fi împărțiți în două subgrupe, sala mică și sala mare/ săli distincte, ținând cont de suprafața sălii,
raportat la numărul de copii ai grupei, cu respectarea măsurilor impuse de normele în vigoare pentru prevenirea și
combaterea răspândirii infecției SARS-CoV-2.
Durata unei activități frontale va fi stabilită în funcție de nivelul grupei și dizabilitatea preșcolarilor (15-20 minute grupa
mică și mijlocie /25-30 minute grupa mare), cu posibilitatea de modificare a acestui interval, în funcție de specificul grupei.
Fiecare preșcolar va avea masa și scaunul individualizate, așezate la o distanță de 1 m, una față de alta, pentru a evita
contactul dintre preșcolari.
Pentru preșcolarii cu dizabilități grave și severe, va exista un loc special amenajat (covoare de spumă), pentru fiecare copil
(individualizat etichetat individual sau dezinfectat după fiecare utilizare), cu respectarea măsurilor impuse de normele în
vigoare pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecției SARS-CoV-2
Fiecare preșcolar va folosi trusă individuală de rechizite (instrumente de scris, carte de colorat, caiet, creioane colorate,
foarfecă, lipici etc), fără transmiterea rechizitelor de la un preșcolar la altul.
Jucăriile și materialul didactic folosit vor fi spălate regulat și dezinfectate regulat, cel puţin o dată pe zi, de regulă la
sfârșitul programului.
Introducerea în cadrul activităților frontale a activităților care să vizeze formarea unor deprinderi de igienă personală și
socială (evidențierea regulilor de bază pentru o conduită sănătoasă în contextul epidemiologic actual)
Activitățile de recreere și relaxare, tip outdoor, se vor desfășura în foișor de lemn și pergolă, spațiul de joacă din curtea
interioară, cu o planificare riguroasă, dezinfectarea spațiilor de joacă, a mobilierului destinat activității outdoor și
respectarea distanțării.
Activitățile din sala de stimulare multisenzorială se vor desfășura după un program stabilit în fiecare săptămână intrând
aceeași grupă de copii, zilnic, timp de o săptămână; fiecare grupă de preșcolari va intra prin rotație săptămânală, o dată la 5
săptămâni.
Fiecare sală de grupă este dotată cu aparat cu soluție dezinfectantă, iar cadrele didactice și infirmiera / îngrijitoarea vor fi
dotate cu echipament corespunzător, cu mască de protecție / vizieră, mănuși.
În curte se vor desfășura activități cu o pondere cât mai mare, în măsura în care timpul permite. Și aici locurile pentru
fiecare grupă vor fi marcate. Jocurile de mișcare distractive se pot desfășura, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică.
După finalizarea activităților copiii vor fi încolonați pentru a se spăla pe mâini; distanța între copii va fi de cel puțin 1.m; se
vor folosi marcaje pe suprafața podelei.
Consilierile individuale cu părinții se vor realiza online sau telefonic, conform unui orar aprobat de conducerea unității și la
solicitarea părinților.
Mijloacele electronice de comunicare vor fi utilizate de către cadrele didactice pentru a transmite produse realizate de copii
sau privind activitatea acestora.

 Activitatea de terapie specifică și de compensare din cabinetul individual:
-

-

Preșcolarii vor veni la terapie conform unui orar aprobat de conducerea unității de învățământ și comunicat părinților
(online) /afișat la sediul instituției. Cadrul didactic va prelua preșcolarul din grupă și îl va aduce în cabinet pe traseul stabilit
de conducerea unității.
Fiecare profesor psihopedagog/ kinetoterapeut va desfășura activități de terapie cu preșcolarii unei singure grupe pe zi/
conform orarului stabilit. Orarul va fi stabilit astfel încât profesorii psihopedagogi să nu se suprapună la intrarea în grupe.
Durata unei activități de terapie individuală va fi de 15-20 de minute, urmată de aerisirea cabinetului și dezinfectarea
suprafețelor de lucru (de contact ) după fiecare preșcolar;
Fiecare cabinet individual de terapie va fi dotat cu dezinfectant, iar cadrul didactic va fi dotat cu echipament corespunzător,
cu mască de protecție / vizieră.
Evalurea inițială a preșcolarilor se va desfășura în primele 3 săptămâni de la debutul anului școlar, rezultatele acesteia stând
la baza elaborării documentelor de planificare și proiectare didactică.
Materialele utilizate în cabinetele de terapii individuale vor fi dezinfectate la sfârșitul fiecărei zile.
Consilierile individuale cu părinții se vor realiza online sau telefonic, conform unui orar aprobat de conducerea unității și la
solicitarea părinților.
Mijloacele electronice de comunicare vor fi utilizate de către cadrele didactice pentru a transmite produse realizate de copii
sau privind activitatea acestora.
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Activitățile din sala de stimulare multisenzorială

-

În fiecare săptămână intră aceeași grupă de copii, zilnic, timp de o săptămână, conform unei planificări;

-

Fiecare grupă de preșcolari va intra prin rotație săptămânală, o dată la 5 săptămâni.

4. ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE IGIENĂ ȘCOLARĂ ȘI DE SECURITATE SANITARĂ,
ÎMPOTRIVA ÎMBOLNĂVIRII VIRUSUL SARS-COV-2 ÎN SPAȚIUL ȘCOLAR


Protocol de triaj:

1. La revenirea din vacanțe nu este necesar avizul epidemiologic de la medicul de familie pentru copiii
înscriși în grădiniță!
2. Triajul zilnic în grădinițe se efectuează conform normelor legale în vigoare; Triajul epidemiologic al
preșcolarilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, de către personalul medical, asistenta
medicală și medicul pediatru care va efectua triajul conform Ordinului ministrului educației și al ministrului
sănătății nr. 4629/438/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de
învățământ și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a
colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.
- Personalul medical va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă,
vizieră, mască de protecție, mănuși de unică folosință.
- Asistenta medicală, în holul de primire - triaj prin termoscanare, temperatura nu trebuie să depășească 37,3°C,
- Medicul pediatru,consult în cabinetul medical, în prezența îngrijitorei care a preluat copilul.
- După triaj copiii sunt conduși în sala de grupă, unde vor fi preluați de către educatoare.
- Părinții / aparținătorii vor aștepta rezultatul triajului epidemiologic în curtea grădiniței.
- Copiii cu boli infectocontagioase acute nu vor fi aduși la grădiniță.
- La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele copiilor și ale personalului. Direcțiile de
sănătate publică vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor și/sau
personalului, cauzate de boli respiratorii.
- Triajul zilnic, observațional se efectuează de către PĂRINTE, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și
aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului la cursuri. Daca are
simptome respiratorii, febră (37,3°C sau mai mare) sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară,
copilul nu va fi adus la grădiniță /nu i se va permite accesul în incintă.

-

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:


cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse,
dificultăți în respirație scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;

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.

-

Este important ca:


părinții/reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă de ce copiii cu simptome nu ar
trebui aduși la grădiniță;

întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor și a personalului pentru a diminua riscurile de
infectare.
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3. De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin
observație atentă;
4. În cazul în care preșcolarii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică
infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare;
5.În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorele legal cu privire la acordul de
recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați,
într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Toate testele rapide efectuate în
cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP în maxim 24 ore. Dacă
părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, ca și în
cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legatura cu medicul de familie în vederea
stabilirii pașilor următori. Revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile.
6. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală minimum
trei zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul și daca
poate frecevnta colectivitatea. Adeverinta pe care părintele o va preda letric sau transmite electronic
educatoarelor. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical şcolar.
 Protocol de izolare a copiilor bolnavi /personalului
Se aplică în cazul în care copiii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse,
dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).

Izolarea imediată a copilului. Copilul va purta mască, va fi separat de restul grupei și va fi supravegheat până
când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu
strictețe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;

Vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și personalul cabinetului medical;

Dacă pe perioada izolării copilul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind
produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;

Nu se va transporta copilul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de familie, serviciul de
urgență sau spital, decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de
urgență 112;

Persoana care ajută copilul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de
secunde;

Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce copilul a plecat, pentru a reduce riscul de a
transmite infecția la alte persoane;

Copilul va reveni la grădiniță cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu
precizarea diagnosticului și a faptului că nu mai prezintă risc epidemiologic.

Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu
potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează la
domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată responsabilul desemnat de conducerea unității de
învățământ.
5. COLABORAREA CU FAMILIA PREȘCOLARILOR
- Părinții vor asigura preșcolarilor obiectele personale, conform ANEXEI 2.
- Părinții / reprezentanți legali vor lua la cunoștință prin semnătură prezenta informare privind Măsurile de
organizare și desfășurare a activității Grădiniței Speciale în anul școlar 2021-2022, în contextul Sars-Cov-2,
pe tabelele din ANEXA 3;
6

- Asigurarea suportului psihologic și pedagogic în vederea implicării depline a cadrelor didactice și a părinților
acestora/ susținătorilor legali în pregătirea începerii noului an școlar și în desfășurarea optimă a activităților.
- Desfășurarea sedințelor cu părinții, cu prezență fizică în curtea grădiniței sau online, pe platforma Zoom,
comunicarea informațiilor despre măsurile igienico-sanitare, împotriva îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 în
spațiul școlar și în perimetrul adiacent, organizarea programului școlar etc.
- Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în școală
să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să acționeze
responsabil!!!!
- Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a
semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.
- Părinții/ aparținătorii trebuie să poarte mască la predarea / preluarea copiilor!!!
- Părinții /aparținătorii trebuie să ajute/supravegheze copiii să se spele pe mâini, înainte de a pleca la grădiniță.
- Părinții /aparținătorii care au venit în contact cu o persoană confirmată cu SARS COV-2 nu vor aduce copilul la
grădiniță și vor urma procedurile prevăzute de legislația în vigoare.
- Copiii nu au voie să aducă de acasă jucării sau alte obiecte, care nu sunt necesare.
- Părinţii trebuie să ajute/supravegheze copiii să se spele pe mâini înainte de a pleca la grădiniţă.
Sfaturi utile pentru părinți:
1. evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, părintele se va prezenta imediat la unitatea
școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență,
după caz;
3. discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu virusul
SARS-CoV-2;
4.acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;
5. învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum să respecte sfaturile
generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci
când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de
câte ori este necesar;
6. sfătuiți-vă copilul să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (instrumente de scris, jucării etc.)
7. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului;
8. în situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături,
contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz și nu duceți copilul la grădiniță

!!!!!!
9. părinții/aparținătorii nu vor putea însoți copiii în unitatea de învățământ, doar cu excepția cazurilor speciale, pentru
care există aprobarea conducerii școlii;
10. comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a
semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.
11. Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele
situații: !!!!!!!!
— 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 și se află în carantină.
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Măsuri pentru preșcolarii din unităţile de învăţământ aflate în grupele de vârstă la risc şi/sau având afecţiuni
cronice şi/sau dizabilităţi
• Preşcolarii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă,

diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi,
tratament imunosupresiv), pot fi scutiți de prezența fizică la grădiniță, cu avizul şi recomandările specifice ale
medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor
identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online.
• Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor preșcolarilor trebuie monitorizate cu mai

multă atenţie în cazul elevilor cu boli cronice;
• Preșcolarii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la grădiniță, precum şi părinţii acestora, vor fi

consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare pentru
a se simţi în siguranţă;
• Preșcolarii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a
persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul
părinților/reprezentantului legal. Pentru acești preșcolari conducerile unităţilor de învăţământ vor asigura
desfășurarea procesului educaţional în sistem online.

Director,
Prof. Naidin Ioana
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Anexa 1
PLANIFICAREA SOSIRII /PLECĂRII LA / DE LA GRĂDINIȚĂ A COPIILOR

1. Grupa MICĂ A/ PITICII, educatoare: Harasztosi Dalia, Szekely Aurelia
 INTERVAL ORAR DE PRIMIRE : 7.50 – 8.00
 INTERVAL ORAR DE PLECARE: 12.00 - 12.10 (program normal);
15.45 - 16.00(program prelungit)

2. Grupa MICĂ B/ STELUȚELE, educatoare: Baias Monica, Trebea Roxana
 INTERVAL ORAR DE PRIMIRE : 7.40 – 7.50
 INTERVAL ORAR DE PLECARE: 12.00 - 12.10 (program normal);
15.45 - 16.00(program prelungit)

3. Grupa MIJLOCIE A/FLUTURAȘII, educatoare:Nica Cristina, Oboroceanu Dana
 INTERVAL ORAR DE PRIMIRE : 7.30 – 7.40
 INTERVAL ORAR DE PLECARE : 12.20 - 12.30 (program normal);
16.00 - 16.15 (program prelungit)

4. Grupa MARE A /MĂMĂRUȚELE, educatoare: Veinberger Maria, educatoare:.....................
 INTERVAL ORAR DE PRIMIRE : 7.20 – 7.30
 INTERVAL ORAR DE PLECARE: 12.20 - 12.30 (program normal);
16.15. - 16.30 (program prelungit)

5. Grupa MARE B / ALBINUȚELE, educatoare: Popescu Lorena, Koszorus Ildi
 INTERVAL ORAR DE PRIMIRE : 7.30 – 7.40
 INTERVAL ORAR DE PLECARE: 12.20 - 12.30 (program normal);
16.15 - 16.30 (program prelungit)
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Anexa nr. 2

Ghiozdanul copilului va conţine următoarele:


Ghiozdan cu numele copilului, scris sau cusut, pentru identificare, OBLIGATORIU !!!!



2 rânduri de haine comode de schimb cu care copiii se pot îmbrăca uşor, fără ajutorul adulților: bluză si

pantalon de trening uşor, maieu/tricou, chiloţi, şosete.


Papuci de interior comozi şi uşor de încălţat, cu numele copilului, scris sau cusut, pentru identificare,

OBLIGATORIU!!!!


Pijama pentru somn și un săculeț în care va fi păstrată , pijama de schimb (pentru cei care au nevoie), pijamalele

se aduc curate în fiecare zi de luni,


Scutece de unică folosință pentru copiii care nu au formate deprinderi de autonomie personală (aprox. 3 buc. /zi),



Hainele trebuie să fie curate, confortabile, potrivite pentru vremea de afară.



Toate hainele și papucii trebuie să fie etichetate, să aibă pe ele notate numele copiilor. OBLIGATORIU!! Se

întâmplă destul de des ca mai mulți copii să aibă haine aproape identice. Dacă se întâmplă să se încurce sau să nu
găsiţi anumite articole vestimentare, vă rugăm luaţi legătura cu personalul de la grupa copilului.


Vă rugam să aveţi grijă să existe suficiente haine de schimb în cazul în care acestea sunt necesare.



Șorțulețul va fi oferit de către grădiniță,



Împreună cu familia dorim să formăm copilului deprinderi de autonomie personală: deprinderea de a mânca

singur, deprinderea de a se îmbrăca și dezbrăca fără ajutor, deprinderea de a merge la baie singur sau de a folosi
olița/toaleta, deprinderea de a folosi șervetelul de unică folosință, deprinderea de a-și spăla dinții etc.


Pe toate obiectele personale ale copiilor vă rugăm să scrieți numele întreg sau inițialele copilului!

Rugăminte pentru părinți:
Vă rugăm, pe cât posibil, să îmbrăcați copiii (de acasă) cu hainele
cu care vor rămâne la grădiniță, la activități, pentru a asigura o fluență mai
mare a primirii copiilor !!! Noi vom schimba doar papucii de exterior!!
Vă mulțumim!!!!!
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Anexa 3
Tabel nominal privind luarea la cunoștință de către părinți/ reprezentanți legali a
Măsurilor de organizare și desfășurare a activității
Grădiniței Speciale în anul școlar 2021-2022,
în contextul Sars-Cov-2
MĂSURILE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII GRĂDINIȚEI SPECIALE ÎN
ANUL ȘCOLAR 2021-2022, ÎN CONTEXTUL SARS-CoV-2 au fost comunicate online părinților/
reprezentanților legali , prin mijloacele agreate(grup WhatsApp), în data de 10.09.2021,
Declar că am luat la cunoștință prevederile MĂSURILOR DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A
ACTIVITĂȚII GRĂDINIȚEI SPECIALE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, ÎN CONTEXTUL SARS-CoV-2
pentru revenirea în colectivitate a copiilor.

Grupa MICĂ A / PITICII

Nr.
crt.
1.

Numele și prenumele părintelui

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

11

Semnătura

Grupa MICĂ B / STELUȚELE

Nr.
crt.
1.

Numele și prenumele părintelui

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12

Semnătura

Grupa MIJLOCIE A / FLUTURAȘII

Nr.
crt.
1.

Numele și prenumele părintelui

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13

Semnătura

Grupa MARE A / MĂMĂRUȚELE

Nr.
Crt.
1.

Numele și prenumele părintelui

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14

Semnătura

Grupa MARE B / ALBINUȚELE

Nr.
crt.
1.

Numele și prenumele părintelui

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

15

Semnătura

