INFORMAȚII-SINTEZĂ
CONFERINȚA DE PRESĂ A MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI A MINISTRULUI
SĂNĂTĂȚII
CU PRIVIRE LA ORDINUL COMUN nr. 3235/93/05.02.2021
05.02.2021
REGULI PENTRU PĂRINȚI
- Testarea elevilor care prezintă simptome privind infectarea cu Covid 19 se va realiza
pe baza acordului scris al părinților; în acest sens, a fost postat pe site-ul MEC/MS un
formular-tip (acord); se recomandă ca aceste acorduri să fie semnate de părinți cât mai
repede (imediat ce începe școala) astfel încât să se poată aplica rapid protocolul de
testare în cazul manifestării de simptome specifice infectării;
- Testarea elevilor și a cadrelor didactice care manifestă simptome se va face după
aplicarea protocolului de izolare;
- Dacă părinții refuză testarea, școala va lua legătura cu DSP; fără consimțământ și în
lipsa testării, elevul nu va mai putea participa la ore (nu poate rămâne în colectivitate)
- Nu este necesară o adeverință de la medicul de familie pentru elevi la întoarcerea la
școală în sem II (nu se solicită o astfel de adeverință);
- Părinții vor comunica strâns cu profesorii, cu cabinetul medical școlar, cu medicul
curant al copilului (unde este cazul)
- Dacă elevul are simptome, el va sta acasă;
- Rămânerea în ”online” a elevilor sau a cadrelor didactice care solicită acest lucru, va fi
posibilă numai cu respectarea strictă a cadrului legal (reglementat de ordinul comun),
fără excepții.
- Abeterea de la scenarii (roșu, galben, verde) va fi posibilă doar în cazuri bine justificate,
cu aprobarea ISJ.
REGULI PENTRU ȘCOLI
- Școala apără dreptul la educație și, în egală măsură, dreptul la sănătate al copiilor;
- Se va acorda o atenție deosebită impunerii și respectării regulilor privind securitatea
sanitară: aerisirea claselor la intervale regulate (atenție, se va menționa acest lucru,
explicit, în procedură); să existe cabinet medical școlar sau izolator pentru elevii și
profesorii/personalul care manifestă simptome; să se comunice strâns cu elevii, cu
familiile, cu comunitatea locală, cu autoritățile sanitare;
- Se vor actualiza datele de contact ale familiilor elevilor pentru o bună și promptă
comunicare;
REGULI PENTRU MEDICII ȘCOLARI
- Să se facă instruiri, sistematic, cu elevii și cu personalul școlii;
- Să se respecte circuitul de raportare;
REGULI PENTRU ELEVI
- Să poarte masca în mod corect, atât în interior cât și în exterior;
- Să păstreze distanța (recomandat 1 m);
1

-

Să respecte regulile de igienă personală și de grup;
Să colaboreze cu profesorii și cu medicul școlar;

ALTE ASPECTE (legislație)
-Astăzi va fi publicată în Monitorul Oficial OUG nr.6 care va reglementa desfășurarea
activităților remediale în școli; va fi un pachet săptămânal mediu de 5 ore; numărul de ore va
fi decis de școală în funcție de nevoi și de bugetul care îi va fi alocat pentru aceste activități;
- Se va publica ordinul de ministru prin care se adaptează tematica examenelor naționale; din
22 februarie se vor lansa testele de antrenament pentru examene,
-Urmează publicarea ordinului privind structura anului școlar 2021-2022 (sem I 14 săptămâni,
sem II 20 săptămâni din care 1 săptămână ”Școala Altfel”)
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