LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA
Str. Alexandru Cazaban nr. 48, 410282, tel./fax. 0359/405617
e-mail: lic_cobra@yahoo.com
web: http://cobra.rdsor.ro

Dragi elevi ai Liceului Tehnologic
”Constantin Brâncuși”,
Stimați părinți,
Școala noastră a propus scenariul 1 – în care
toți elevii vor participa fizic, zilnic în unitatea de
învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor
normelor de protecţie.
Această opțiune înseamnă o mare
responsabilitate și curaj atât din partea noastră, a
dascălilor, a personalului didactic auxiliar și
nedidactic, cât și a voastră/dvoastră, dragi elevi și
părinți.
Cuvântul cheie este ”ÎMPREUNĂ”!
Împreună vom reuși să fim mai puternici!
Împreună trebuie să trecem prin această perioadă dificilă. Nu știm ce va urma.
Știm însă că a fost greu cu distanțarea fizică și cu învățarea online, și tocmai de aceea
ne dorim să vă știm aproape de noi, în școala care își va deschide larg porțile pentru
voi. Dar nu oricum, nu ca înainte. Știm că nu vom avea parte de îmbrățișările de
început de an, vor fi reguli pe care trebuie să le învățăm și să le respectăm; elevi,
părinți, profesori suntem direct răspunzători de sănătatea noastră și a celor din jurul
nostru.
Vrem să vă oferim un învățământ bazat pe calitate, încredere și respect.
Școala este locul care contribuie la formarea voastră ca oameni.
Transmitem un gând bun părinților pe care-i simțim alături și le spunem că-și lasă
copiii pe mâini bune. Am fi vrut să fie lângă noi, ca la fiecare început de an, dar
situația actuală nu permite. Îi rugăm să mențină o permanentă legătură cu școala
și le mulțumim pentru încrederea acordată.

Deschiderea noului an școlar va avea loc luni, 14 septembrie 2020, ora 9:00.
Diriginții vă vor aștepta în sălile de clasă repartizate.
Știm că mulți dintre voi sunteți din alte localități și faceți naveta, de aceea neam gândit că poate veți ajunge mai devreme. Vă vom aștepta începând cu ora 8:30 în
sălile de clasă.
De asemenea, elevii care au solicitat internat vor lua legătura cu dna
administrator Avram Ioana și dna Gal Ana. Bagajele le veți lăsa în sala indicată, după
care veți fi conduși în sala de clasă.
REPARTIȚIA PE CLASE ȘI SĂLI
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
Nr.
crt.
1.

Clasa

Calificarea profesională

Diriginte

a IX-a A

2.

a IX-a B

3.

a X-a A

4.

a XI-a A

Prof. Țiplea Roxana
Georgiana
Prof. Nemeth Radu
Valentin
Prof. Chiș Angela
Anișoara
Prof. Monenci Alina
Maria

5.

a XII-a A

Tehnician desenator pentru construcții
și instalații
Tehnician operator procesare
text/imagine
Tehnician desenator pentru construcții
și instalații
Tehnician desenator pentru construcții
și instalații
Coafor stilist
Tehnician desenator pentru construcții
și instalații
Tehnician operator procesare
text/imagine

Prof. Nistor Monica
Lucica

Sala de
clasă
304
301
6
204

108

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL - ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Clasa

Calificarea profesională

Diriginte

a 9-a A
a 9-a B
a 9-a C

Prof. Vicaș Ana
Prof. Madar Nicolae
Prof. Bronț Ioana Aniela

4.

a 9-a D

Prof. Ghiurău Carmen

209

5.
6.
7.

a 10-a A
a 10-a B
a 10-a C
a 11-a A

Prof. Ogbarschi Mariana
Prof. Pantea Călin Traian
Prof. Boldea Ramona
Cornelia
Prof. Moț Nicolae

207
5
303

8.

9.
10.

a 11-a B
a 11-a C

Zidar-pietrar-tencuitor
Mecanic auto
Frizer-coafor-manichiuristpedichiurist
Instalator instalații tehnico-sanitare și
de gaze
Zidar-pietrar-tencuitor
Mecanic auto
Frizer-coafor-manichiuristpedichiurist
Zidar-pietrar-tencuitor
Electromecanic utilaje și instalații
industriale
Mecanic auto
Frizer-coafor-manichiuristpedichiurist

Sala de
clasă
105
109
300

104

Prof. Manea Ioan Cornel 103
Prof. Tuzson Lăcrimioara 302
Ioana

1. Responsabilități elevi
 Pe tot parcursul derulării procesului de învățământ, elevii vor respecta regulile generale
ale unei conduite sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, a
ochilor și a gurii, strănutul se va face în pliul cotului/ se va folosi batista de unică
folosință, se vor evita contactele directe cu cei din jur);
 Respectă traseele de intrare-ieșire și distanțarea fizică;
 Respectă regulile privind modul de purtare și îndepărtare a măștilor asociate cu o igienă
corectă a mâinilor după îndepărtare.
2. Circuitul de intrare

 Accesul pe aleea unității de învățământ se face pe poarta de intrare ”A”, din strada








Alexandru Cazaban nr. 48;
Elevii se deplasează pe traseul marcat cu vopsea de marcaj;
Accesul în clădirea unității de învățământ se face pe ușa de la intrarea principală a
corpului de clădire ”A”;
Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi
copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea
conducerii şcolii;
La intrarea în clădirea unității de învățământ, elevul va avea mască de protecție și se va
dezinfecta pe mâini cu soluție dezinfectantă;
După dezinfecția încălțămintei, prin ștergere de covorașul dezinfectant, sub supravegherea
responsabilului de hol, elevii se vor îndrepta spre sala de clasă repartizată, pe traseul
semnalizat corespunzător și marcat cu linii pentru respectarea distanțării fizice;
La intrarea în sala de clasă, elevul este întâmpinat de către diriginte, se dezinfectează pe
mâini și ocupă locul inscripționat cu numele său;
Elevii vor primi un set de 5 măști textile, care vor fi distribuite de către diriginți.

3. Organizarea procesului de învățământ
 Desfășurarea procesului instructiv-educativ se face pe baza programului care va fi
comunicat elevilor și părinților în prima zi de școală;
 Pauzele vor fi decalate astfel încât să nu se intersecteze elevii de la clase diferite de pe
același palier și folosirea toaletelor să fie făcută în condiții de distanțare; evitându-se
crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
 Profesorii rămân în sala de clasă cu elevii care nu merg la toaletă;
 Personalul nedidactic va supraveghea elevii în timpul pauzelor în vederea respectării
distanțării fizice și a tuturor măsurilor, astfel încât să nu existe apropiere între elevi din
clase diferite;
 Elevii nu pot să iasă în timpul programului din unitatea școlară; își vor aduce de acasă
pachețelul cu mâncare și apă;
 În pauzele comune este permisă numai circulația profesorilor pe holuri, de la o clasă la
alta. Elevii rămân în sălile de clasă proprii.
4. Circuitul de ieșire
 După finalizarea procesului instructiv-educativ, sub supravegherea cadrului didactic,
elevii ies pe rând din clasă, în ordine alfabetică, păstrând distanța.

MESAJE IMPORTANTE
MĂSURI DE PROTECTIE LA NIVEL INDIVIDUAL - REGULI PENTRU ELEVI
 Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!
PĂSTRAȚI DISTANȚAREA FIZICĂ, evitați aglomerațiile!
 Nu interacționați fizic (nu vă îmbrățișați, nu vă atingeți reciproc mâinile și nu stați aproape
unul de celălalt)!
 Nu consumați în comun mâncarea sau băuturile și nu schimbați între voi obiectele de
folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris etc.)!
 Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate! Acoperiți gura și nasul cu o
batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați
sau să tușiți! După aceea, aruncați batista utilizată!
 Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind șervețele/produse
biocide/ virucide!
 Limitați deplasările în clasă, pe cât posibil!
 Nu practicați jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de
obiecte. Evitați, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi
dezinfectate;
 Nu utilizați băncile/scaunele exterioare!
 Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri le organizați cu respectarea
distanței dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare!
 Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau
dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală!
 Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji!
 În unităţile de învăţământ (în clase, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în
locuri vizibile, postere cu informaţii în acest sens.
SPĂLAȚI-VĂ DES PE MÂINI! TOȚI elevii trebuie să se spele frecvent şi regulat pe mâini,
cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun/ să se dezinfecteze pe mâini:
• imediat dupa intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
• înainte de pauza/pauzele de masă;
• înainte și după utilizarea toaletei;
• după tuse sau strănut;
• ori de câte ori este necesar.
PURTAȚI MASCA atunci când vă aflați în interiorul școlii! Masca de protecție este
obligatorie pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal și va fi purtată în sălile de clasă,
în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul pauzei.
AȘA DA:
• Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască!
• Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri!
• Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare!
• Pune masca cu partea colorată spre exterior!
• Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului!
• Acoperă nasul, gura și barbia!
• Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele feței!
• Evită să atingi masca!

• Scoate masca apucând-o de barete!
• Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți!
• După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac!
• Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca!
AȘA NU:

• Nu folosi o mască ruptă sau umedă!
• Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie!
• Nu purta o mască prea largă!
• Nu atinge partea din față a măștii!
• Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită
reatingerea maștii!
• Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane!
• Nu refolosi masca!
• Nu schimba masca cu altă persoană!

MESAJE IMPORTANTE
COMUNICAREA DE INSTRUCŢIUNI/INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI
Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât
revenirea în şcoală să fie în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a
copiilor şi să acţioneze responsabil.
Sfaturi utile pentru părinţii:
 Învățați-vă copilul cum se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu noul
coronavirus;
 Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte,
deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;
 Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui
emoţionale;
 Învăţaţi-vă copilul să respecte regulile de igienă corespunzătoare și să păstreze distanța;
 Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă,
înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;
 Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea
purtării acesteia;
 Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi elevi
obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris
etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naştere
sau cu alte ocazii);
 Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă,
computer, mouse etc.);

Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală, acasă, prin măsurarea
temperaturii corporale şi aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia veți decide
prezentarea elevului la cursuri.
Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:
 Copiii care au temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu
SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli
infecto-contagioase, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz;
 cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
 cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV- 2, aflaţi în
perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:
 când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus;
 dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie a tractului respirator, dar nu a
fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2;
 cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie
nazală clară, ochi curgători/prurit);
În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă şi
contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz.
Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi netrimiterea în
colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă.
Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în
clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii.
Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării
din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în
colectivitate.
Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele
situaţii:
 Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
 Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se
află în carantină.
Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate
severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de
metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul şi
recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia,
reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea
procesului educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite.

