
ACCESUL IN UNITATEA SCOLARA SI FLUXUL DE PERSOANE

MASURI CE SE IMPUN IN VEDEREA PREVENIRII IMBOLNAVIRII CU VIRUSUL
SARS COV 2

AN SCOLAR 2021-2022

      Avand  in  vedere  recomandarile  Ministerului  Sanatatii,  accesul  in  incinta  SCOLII
POSTLICEALE COMAN , se va realiza conform urmatoarelor dispozitii:

● Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea  în instituția de învățământ, de către
domnul gardian , ce asigura totodata paza unitatii de invatamant, respectiv de catre cadrele didactice
care  asigura  serviciul  pe  scoala,  conform graficului  profesorului  de  serviciu  sau  de  catre  dna
asistenta  Onofrei  Mihaela,  profesor  titular  al  Scolii  Postliceale  “Coman”,  care  asigura  triajul
epidemiologic.

 ●Distanțarea  fizică  este  mentionata  inca  de  la  intrarea  in  unitatea  de  invatamant  ,  folosind
urmatoarele  mijloace (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc); 
● Se va intra eșalonat, in unitatea de invatamant, la o distanta de cel putin 1 metru intre persoane,
iar catre oricare departament (secretariat, contabilitate, casierie, director etc) se va permite accesul
urmatoarei persoane, dupa parasirea unitatii de invatamant, a persoanei anterioare. ;
 ● Pentru a reduce fluxul de elevi sau personal angajat, in unitatea de invatamant va exista un circuit
precis, de intrare, respectiv iesire.Se va intra in unitate, pe la usa principala (profesori) si se va
parasi unitatea pe usa elevilor.  Respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de
învățământ este esențială;
 ● Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc);
 ● Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute deschise în
timpul primirii elevilor, daca si conditiile meteorologice, permit acest lucru, pentru a limita punctele
de contact.
 ● Va fi asigurată comunicarea cu elevii , în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a
evita aglomerarea la intrare;
 ● După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă, urcand pe scara profesorilor
si coborand la pauza, pe scara elevilor; 
●  La  intrarea  in  unitatea  de  invatamant  ,  se  va  pasi  pe  covorul  special  destinat  dezinfectarii
incaltamintei, prevazut cu solutie dezinfectanta corespunzatoare.
●  Accesul  oricăror  persoane  străine  (părinți,  alți  însoțitori  etc)  va  fi  interzis  în  afara  cazurilor
excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii. 
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