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Asigurarea accesului elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic 

auxiliar şi nedidactic în unitatea şcolară 

 

 

1. INTRAREA/IEȘIREA ÎN/DIN UNITATE A ELEVILOR 

 

Elevii intră în curtea interioară pe la poartă, fiind preluați de personalul de pază și respectă 

următoarele etape: 

a) parcurg circuitul de intrare marcat; 

b) se poziționează în locurile marcate cu roșu, în prealabil pe asfalt, așteptându-și rândul pentru a 

intra în clădirea școlii; 

c) își dezinfectează mâinile; 

d) își șterg tălpile de covorașele dezinfectante; 

e) intră în sala de curs în care sunt repartizați, parcurgând circuitul de intrare indicat; 

f) se așază la pupitrul marcat; 

g) participă la program conform orarului stabilit;  

h) după ultima oră din program, elevii se îndreaptă către ieșire parcurgând circuitul de ieșire indicat; 

i) își dezinfectează mâinile; 

j) parcurg circuitul de ieșire marcat în curtea școlii. 

 

2. INTRAREA/IEȘIREA ÎN/DIN UNITATE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DIDACTIC 

AUXILIAR 

 

Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar intră pe la poartă, conform programului, și 

respectă următoarele etape: 

a) pătrund în unitate pe la intrarea personalului, urmând circuitul de intrare marcat; 

b) își dezinfectează mâinile; 

c) își șterg tălpile de covorașul dezinfectant; 

d) monitorizează elevii pentru respectarea regulilor prelucrate; 

e) la sfârșitul ultimei ore din program, profesorii conduc elevii către ieșire parcurgând circuitul de 

ieșire marcat corespunzător; 

f) își dezinfectează mâinile; 
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3. INTRAREA/IEȘIREA ÎN/DIN UNITATE A PERSONALULUI NEDIDACTIC. 

 

Personalul nedidactic intră pe la poartă, conform programului și respectă următoarele etape: 

a) se deplasează către vestiare, parcurgând circuitul de intrare marcat; 

b) își dezinfectează mâinile; 

c) își șterg tălpile de covorașul dezinfectant; 

d) se poziționează pe holuri pentru a direcționa elevii; 

e) dezinfectează atât sălile de clasă, cât și grupurile sanitare și holurile la sfârșitul 

programului/pauzei; 

f) utilizează substanțele dezinfectante și asigură materialele igienico-sanitare necesare; 

g) parcurg circuitul de ieșire marcat. 

 

4. INTRAREA/IEȘIREA ÎN/DIN UNITATE A ALTOR PERSOANE. 

 

 a)  Este interzis accesul în unitatea şcolară a persoanelor care nu fac parte din categoriile prevăzute  

     la  aliniatele 1, 2 şi 3; 

b) Accesul în unitatea şcolară a  altor persoane care nu fac parte din categoriile prevăzute la       

      aliniatele 1, 2 şi 3 se va face în baza unei programări prealabile, după ce se încheie orele de curs. 

 

 

 


