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Scenariul de funcționare CNGL Sibiu
Aprobat prin Hotărârea nr. 43/10.09.2020 a Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență Sibiu
În data de 07.09.2020 DSP a anunțat o rată a incidenței la 1.000 de locuitori pentru Municipiul
Sibiu de 0,74. Având în vedere prevederile ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării
și Ministerului Sănătății nr. 5.487/1.494/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 804 din 1 septembrie 2020, la o rată a incidenței de sub 1/1.000 se aplică Scenariul 1.
Detalii privind aplicarea Scenariului 1 în CNGL (aprobat de CA CNGL în 08.09.2020)
Prezența elevilor la școală

100% în fiecare zi, 5 zile pe săptămână, cu respectarea și
aplicarea tuturor normelor de protecție

Numărul de schimburi

Program de dimineață pentru toate clasele

Eficiența educațională

Maximă posibilă în condițiile date

Risc de contaminare

Redus – cu aplicare strictă a tuturor normele de protecție

Organizarea sălilor de clasă

-

Acces și trasee funcționale

-

-

11 săli de clasă cu bănci individuale și asigurarea distanței de
1m între elevi
23 de săli de clasă cu bănci duble, cu asigurarea distanței de 1m
între elevi de la o bancă la alta și separatoare din policarbonat
între colegii de bancă
Fiecare elev va păstra aceeași sală de clasă și același loc în sala
de clasă pe tot parcursul aplicării scenariului
Locul fiecărui elev în sala de clasă va fi stabilit de profesorul
diriginte care va realiza „oglinda clasei”
Accesul se va realiza prin 5 intrări diferite, stabilite în funcție de
corpul de clădire și etajul la care se află sala de clasă
Traseele în curte și pe holuri sunt marcate cu săgeți: săgeți de
culoare galbenă pentru deplasarea spre sala de clasă, săgeți de
culoare roșie pentru deplasarea de la sala de clasă
Sunt plasate marcaje de distanțare fizică pe scări și pe holuri
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Organizarea programului

-

Durata orei de curs pentru elevi: 45 de minute
Durata pauzei pentru elevi: 10 minute
Durata prezenței profesorului în clasă: 55 de minute
Durata pauzei profesorului: 5 minute (elevii rămân în clasă)
Pauzele elevilor sunt decalate astfel încât pe un etaj să fie în
pauză în același timp maxim jumătate din numărul total de elevi
de pe etajul respectiv
Exemplu de variantă posibilă:
½ din clase:
09:00-09:45 activitate didactică
09:45-09:55 pauză pentru elevi; profesorii asigură supravegherea
09:55-10:00 pauză pentru profesori; elevii stau în clasă
½ din clase:
09:00-09:10 pauză pentru elevi; profesorii asigură supravegherea
09:10-09:55 activitate didactică
09:55-10:00 pauză pentru profesori; elevii stau în clasă

Măsuri igienico-sanitare

-

Reguli de bază

-

Covoare cu dezinfectant la fiecare punct de intrare
Distribuitoare cu dezinfectant la intrări, pe holuri și la intrarea
în fiecare sală de clasă (cu fotocelulă pentru evitarea atingerii)
Distribuitoare cu săpun și șervețele la grupurile sanitare
Cel puțin 1 mască asigurată zilnic fiecărei persoane
Aerisirea spațiilor în timpul pauzelor și înainte/după program
Curățirea și dezinfectarea zilnică a tuturor spațiilor și
suprafețelor, inclusiv cu lămpi cu UV (după program)
Se păstrează în permanență o distanță de 1m între persoane
Se poartă în permanență mască acoperind gura și nasul
Se spală/dezinfectează frecvent mâinile
Elevii nu părăsesc școala în timpul programului
În școală este permis numai accesul elevilor și personalului

Director,
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