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Reguli și instrucțiuni pentru candidați privind prevenirea și 
combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

Candidații la Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a: 

1) Utilizează la venire/plecare poarta de lângă sala de sport și se deplasează în curte 

pe traseul marcat prin săgeți, respectând distanțarea fizică (minim 1 metru). 

2) Sala de bagaje (64) și sălile de examen (60, 62) sunt situate la etajul II, Corpul A. 

3) Pentru intrarea/ieșirea în/din Corpul A utilizează ușa elevilor orientată spre 

subsol și holul principal (intrarea A.2), respectând distanțarea fizică. La 

intrare/ieșire își dezinfectează încălțămintea pe covorașul îmbibat în dezinfectant 

și își dezinfectează mâinile folosind substanța dezinfectantă din distribuitorul aflat 

în apropierea ușii. 

4) Primesc mască de protecție pe care o poartă obligatoriu acoperind gura și nasul 

pe întreaga perioadă în care se află în școală, atât la interior, cât și la exterior. 

Măștile de protecție utilizate le aruncă în coșurile marcate de pe holuri. 

5) Utilizează scările principale pentru a se deplasa la/de la săli, circulând pe partea 

dreaptă și respectând distanțarea fizică. 

6) Pe hol urmează traseele marcate cu săgeți: săgețile de culoare galbenă  pentru 

accesul la săli, respectiv săgețile de culoare roșie  pentru deplasarea de la săli. 

Respectă distanțarea fizică în timpul deplasărilor pe hol sau în săli. 

7) La intrarea/ieșirea în/din săli/grupuri sanitare își dezinfectează mâinile folosind 

substanța dezinfectantă din distribuitoarele aflate pe holuri. 

8) În sălile de examen se așază obligatoriu în banca atribuită în lista afișată la ușa 

sălii (băncile sunt numerotate cu etichete). Este strict interzisă schimbarea 

băncilor sau mutarea acestora. Este strict interzisă intrarea în alte săli de clasă. 

9) Este interzisă formarea de grupuri de elevi în săli, pe holuri și în curte fără 

respectarea distanțării fizice. 

10) Este interzis accesul părinților în clădiri. Părinții pot să aștepte pe terenul de 

sport, dacă poartă mască de protecție și respectă distanțarea fizică. 

Succes! 
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