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Dragi părinți, 
 
Vă informam cu privire la principalele indicații pentru combaterea epidemiei de COVID-19 in 
interiorul școlii.  
Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul școlii: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 
 
Principalele reguli pentru prevenirea virusului COVID-19 in Școala Primară și Gimnazială 
 

1. Măsurarea temperaturii în fiecare dinmineață a elevului  înainte de a fi adus la școala. 
2. Nu se pot aduce la școala elevii cu următoarele simtome: febra, tuse, durere in gât, vărsături, 

diaree sau alte simtome. 
3. În cazul în care un membru al familiei sau elevul prezintă unul din sintomele mai sus 

enunțate anuntați medicul și școala sau sunați la numărul 1500 ( urgentele COVID-19). 
4. Este necesar respectarea cu stictețe a orarului și a intrărilor și ieșirilor din școală . 
5. Elevii trebuie să poarte măști chirurgicale la intrarea in școală, pentru intrarea în clase, dus la 

baie, la tablă, la cantină, la sala de sport, în altă clasă, pe hol și pentru alte spații unde nu se 
poate respectata distanțarea socială recomandata de 1 metru. Este recomandat purtarea 
măștii tot timpul. 

6. Elevii nu își pot schimba rechizitele în calasă, fiecare elev trebuie să aibă propriile sale 
instrumente de scris (creion, pix, etc.). 

 
 
Reguli pentru prevenirea virusului COVID-19- Grădiniță 
 

1. Măsurarea temperaturii în fiecare dinmineață a elevului  înainte de a fi adus la școala. 
2. Nu se pot aduce la școala elevii cu următoarele simtome: febra, tuse, durere in gât, vărsături, 

diaree sau alte simtome. 
3. În cazul în care un membru al familiei sau elevul prezintă unul din sintomele mai sus 

enunțate anuntați medicul și școala sau sunați la numărul 1500 ( urgentele COVID-19) 
4. Nu se pot aduce obiecte de acasă ( eventual suzete, schimburi și scutece). 
5. Copii mai mari de 6 ani când intră in școală trebuie să poarte mască și să își dezinfecteze 

mâinile . 
6. Copii trebuie să își schimbe încălțămintea la intrare și trebuie sa folosească șosete anti 

alunecare/ papuci care să fie utilizați exclusiv in interiorul școlii. 
7. Nu se pot aduce copii la școala dacă unul din membrii familiei prezintă unul din simtomele 

COVID-19. 
8. Copii nu vor purta mască chirurgicală. 

 
În final, invitam  elevii și părinții să respecte regulele distanțarii sociale, purtarea măștii chirurgicale 
și dezinfectarea mâinilor. Se recomandă descărcarea aplicației “Immuni”. 
 
Mulțumim, 
 
Asociația părinților di Genitori IC Fratelli Bandiera 
 
 


