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MĂSURI ESENȚIALE

Măsurile esențiale de mai jos sunt detaliate în secțiunea următoare a documentului.
Aceste măsuri pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea și limitarea pe cât
posibil a îmbolnăvirii includ:
✓ Igienă riguroasă a mâinilor;
✓ Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ;
✓ Purtarea măștii de protecție atât de către elevi (dar nu de către preșcolari), cât
și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul
unității de învățământ;
✓ Limitarea contactului dintre elevi din grupe/clase diferite. Evitarea schimbării
sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este
1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;
✓ Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare
în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă. În vederea
păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc la masă pe tot
parcursul prezenței în clasă;
✓ Informarea permanentă a personalului, copiilor și părinților/aparținătorilor cu
privire la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2;
✓ Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor în cazul apariției febrei sau a altor
simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea
gustului și a mirosului) la copil sau la un alt membru al familiei;
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MĂSURI DE PROTECȚIE APLICATE

Organizarea accesului în unitatea de învățământ
Accesul în grădiniță se va realiza prin intrarea principală. Părinții vor găsi semne
roșii pe gardurile de la intrarea în școală, ca să-i ajute pe aceștia să-și aștepte rândul
la triaj, la distanță de 2 metri între familii. Astfel, vor fi limitate întâlnirile între copii
la intrare. Sosirea la grădiniță se realizează în intervalul 8:30-9:00. Pentru cei care
au optat pentru programul before-school, copiii nu se vor mai strânge în sala de
sport cu un adult, ci va merge fiecare la grupa sa, unde îl va aștepta un adult al
grupei.
Persoana desemnată cu fluidizarea accesului va gestiona fluxul sosirilor si
persoanelor, astfel încât să se păstreze distanţa şi să se evite aglomerările.
Intrarea efectivă a copiilor în clădirea instituției se va realiza numai după efectuarea
controlului medical obligatoriu. Copiii vor fi examinați individual, cu respectarea
regulilor de distanţare fizică.
La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate
dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată
dezinfecția frecventă.
La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale
de informare (postere) privind măsurile de igienă și protecție pe înțelesul copiilor.
Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.
Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor copiilor.
Părinții nu vor avea acces în clădire, pentru a se limita, astfel, circulația în
interiorul instituției.
Despărțirea lor de copii va avea loc la poarta desemnată ca și cale de acces
principală în clădire.
Despărțirea părintelui de copil se va putea realiza numai în momentul în care
copilul este pregătit să facă acest lucru. Până atunci, se amână momentul intrării
copilului în incinta instituției. Pentru copiii nou înscriși rămâne valabilă discuția cu
educatoarea. Astfel părinții pot rămâne în spațiul destinat dumnealor, aproape de
copii.
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Triaj epidemiologic
Cadrul medical va realiza triajul epidemiologic la intrarea principală
de acces. După controlul medical, copiii sunt preluați individual de
către un cadru didactic de la clasă și sunt conduși către sala de clasă
(pentru grupele de grădiniţă) sau vor merge singuri la clasă
(pentru şcolari).
Copiii care înregistrează pe parcursul zilei temperatură ce depășește
37,3 vor fi izolați (în izolatorul înființat la parter), iar părinții acestora vor
fi anunțați să vină pentru preluarea lor.
Vă reamintim că nu se poate intra în școală fără formularele medicale și declarația
pe proprie răspundere a părinților, trimise de colega noastră de la cabinetul medical.

Organizarea sălilor de clasă, însoţirea la clasă şi activităţile din clasă
Dimineața, înainte de sosirea copiilor, asistenta medicală aerisește toate sălile de
clasă. În fiecare sală de clasă avem purificatoare de aer ce asigură distrugerea
microorganismelor precum bacterii, viruși sau alergeni în proporție de 99%. O lampă
anti-bactericidă mobilă asigură curățenia mediului după plecarea copiilor din clase.
După realizarea triajului epidemiologic, copiii sunt însoțiți de cadrul didactic de la
clasă până la intrarea in incinta sălii de clasă, urmând traseul special semnalizat
pentru deplasarea în interior.
La intrarea în sala de clasă, copiii și cadrul didactic însoțitor folosesc covorașul
dezinfectant (pentru încălțăminte) și, apoi, pășesc în sală. Acelaşi principiu se aplică
şi şcolarilor.
Cu ajutor (dacă este nevoie), copiii își depun rucsacul / ghiozdanul în dulăpiorul
individual, își schimbă încălțămintea și intră în sala de clasă.
După intarea în clasă, copiii / școlarii merg mai întâi să își igienizeze mâinile,
spălându-le bine, sub supraveghere, cu săpun lichid și apă. Pentru ștergere/uscare
vor folosi prosoape de hârtie. Cadrele didactice de la clasă vor monitoriza
operațiunea în sine, astfel încât durata acesteia să fie de minimum 20 de secunde.
În incinta sălii de clasă, programul
care să permită distanțarea
metru distanță între
de separatoare
care distanțarea nu este

educativ gândit va cuprinde activități
fizică necesară (minimum 1
copii/şcolari) sau montarea
transparente în situația în
posibilă.
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Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de
elevi (realizarea oglinzii clasei): băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu
stea față în față și să nu fie blocat accesul în sala de clasă. Mesele de lucru și scaunele
din sala de clasă vor fi astfel aranjate încât să asigure distanța fizică recomandată.
Este semnalizat corespunzător spațiul individual pentru fiecare copil (masă, scaun).
Materialul necesar pentru fiecare activitate va fi
asigurat individual. Materialele care nu pot fi
igienizate corespunzător vor fi eliminate din
sala de clasă.
Covoraşele de studiu / lucru vor fi schimbate
la 2 zile. Covoarele sunt scoase din sălile de
clasă, iar perdelele vor fi spălate frecvent.
În sala de clasă se va folosi doar ventilația
naturală. Aerisirea sălii de clasă se va realiza
la intervale de 20-30 minute sau ori de câte ori
este nevoie.
Dimineața, aerisirea în sălile de clasă va fi realizată începând cu ora 7:30.
Vor fi evitate experimentele practice care necesită mișcare și / sau interacțiune
strânsă între elevi.
Școlarii și adulții vor purta mască. Preșcolarii nu vor purta mască.
Locurile din clasă vor fi fixe – fiecare copil având desemnat un loc în clasă unde își va
aduce materialul de lucru. Fiecare copil are propriul set de creioane și rechizite.
Este interzis schimbul de obiecte personale. Copiii vor lăsa dimineața la părinți
obiectele luate de acasă.
Există un loc special în care este amplasat coșul
de gunoi destinat aruncării / eliminării măștilor
uzate. Acesta este cu capac și pedală prevăzut cu
sac în interior.
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Organizarea gustării şi a prânzului
Gustările și masa de prânz vor fi servite de fiecare grupă în sala de clasă proprie, cu
respectarea regulilor de distanțare fizică (minim 1 metru distanță între copii) sau
montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este
posibilă. Sălile de mese au fost desființate pentru respectarea normelor de securitate
cerute de autorități.
Servirea gustării va fi realizată de unul dintre adulții de la clasă, pentru respectarea
regulilor de igienă.
Înainte și după momentul servirii gustării / mesei de prânz, copiii se vor spăla bine pe
mâini, sub supravegherea unuia dintre adulții de la clasă.
Mesele și scaunele din sălile de clasă vor fi igienizate înainte și după servirea mesei
de prânz. Se vor folosi tacâmuri individuale pentru servirea mesei, bine igienizate în
prealabil. Mesele nu vor fi acoperite cu fețe de masă.
Mâncarea pentru prânz va fi transportată în sălile de clasă în condiţii de maximă
igienă (recipiente speciale, acoperite), iar personalul va fi echipat corespunzător
(mască, vizieră, bonetă de unică folosință, mănuși de unică folosință, botoși, halat).
Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei
obiectele de folosință personală.

Organizarea activităţilor în aer liber
Alternanţa activitate - pauză este gândită
astfel încât copiii din săli de clasă diferite
să nu interacționeze pe holuri sau în curte.
Se va avea în vedere o oră decalată pentru
activitățile desfășurate în aer liber, astfel:
la momente diferite ale zilei grupele 2-3 ani
și cele de 3-6 ani, pentru a se preîntâmpina
situația în care copiii de la aceste grupe să
interacționeze pe holuri sau în curte.
Activitățile în aer liber vor reprezenta o
proporție cât mai mare din program.
Activitățile în aer liber se vor desfășura în spații bine
delimitate, astfel încât fiecare grupă de vârstă să aibă
spațiul său dedicat în curte.
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Copiii care au program până la ora 12:00/13:00 vor fi conduși de unul dintre
adulții clasă la întâlnirea cu părinții.
Predarea copiilor se va realiza la ieșirea din sediu, pe la intrarea principala în
instituție.

Programele de somn și after-school
Copiii care rămân la programul de somn vor fi conduși la dormitor de către unul
dintre adulții la clasă.
Fiecare copil are pătuțul său individual, personalizat. În dormitor se asigură
distanța fizică necesară între paturi.
Lenjeria este individuală, iar igienizarea acesteia se va realiza o dată pe săptămână
sau ori de câte ori este nevoie la o curățătorie specializată.
Copiii care nu intră la programul de somn (grupele mari) vor desfășura activități în
aer liber, în curte, sub supravegherea unui adult de la clasă, cu respectarea
măsurilor de distanțare fizică corespunzătoare.
Copiii care beneficiază de programul de after school vor petrece activitățile în aer
liber, în curte, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, sub supravegherea
atentă a cadrelor dedicate.
Și pentru programul de la 14:00 la 16:00, și pentru cel de la 16:00 la 18:00, copiii de
la o clasă vor sta cu un adult de la clasa respectivă, neamestecându-se cu copiii
de la altă clasă.

Organizarea grupurilor sanitare
Fiecare grupă/clasă are propriul grup sanitar. Acesta este dezinfectat zilnic.
Copiii se vor spăla pe mâini înainte și după ce merg la toaletă. Vor fi folosite
prosoapele de hârtie de unică folosință.
Asistenta medicală verifică realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate de
mai multe ori pe zi a suprafețelor atinse în mod frecvent (conform Planului de
curățenie și dezinfecție)
Copiilor li se fac prezentări, atât de către educatoare, cât și de către asistenta
medicală privind modul corect de a te spăla pe mâini, de a-i proteja pe ceilalți când
tușim sau strănutăm.
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Organizarea curții școlii
Mobilierul exterior a fost organizat astfel încât să păstreze distanțarea fizică.
Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jeturi de
apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic.
Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea
începerii cursurilor.

Organizarea activităților sportive pentru școlari
Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în
aer liber;
Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii - în cazul
în care este necesară manevrarea de mai mult de un copil, va fi asigurată în mod
regulat o dezinfectare adaptată;
Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive
care nu presupun efort mediu / intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de
minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este indicat;
Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul
activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;
La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii tvor efectua igiena mâinilor
cu un dezinfectant pe bază de alcool;
Se va efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după
fiecare grupă de elevi.
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Purtarea măștii de protecție
Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul și pentru școlari și va fi
purtată în sălile de clasă, în spațiile administrative și auxiliare.
Masca de protecție este obligatorie pentru școlari în aer liber atunci când nu este
asigurată distanța de minim 1 metru între copii;
Masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor.
Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!

Interacțiunea dintre adulți
Cadrele didactice și personalul administrativ se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini
frecvent și vor evita interacțiunea fizică acolo unde este posibil (ex. comunicarea prin
telefon cu secretariatul etc).
Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane.

3. PROTOCOALE
Protocol de triaj
În prima zi de venire la grădiniță, familiile vor
trebui să prezinte documentele cerute pe
e-mail de asistenta medicală.
Documentele vor fi predate cadrului medical
în timpul triajului.
Personalul medical care va efectua triajul va
fi echipat conform normelor standard de
echipare: halat, bonetă, ochelari
de protecție / vizieră, mască chirurgicală,
mănuși de unică folosință.
Triajul zilnic:
Triajul zilnic se efectuează în primul rând de către părinte, acasă, prin măsurarea
temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia
părintele decide prezentarea preșcolarului / elevului la cursuri.
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Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:
cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, și/sau simptomatologie specifică
infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației,
diaree, vărsături) sau alte boli infecto-contagioase;
cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la
domiciliu;
cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARSCoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată.
Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:
✓ când nu se regăsesc în nici una din situațiile de mai sus;
✓ dacă unul din membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului
respirator, dar nu a fost confirmat Covid-19;
✓ cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul
curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători / prurit);
De asemenea, cadrul medical care face triajul va aprecia starea de sănătate a
copiilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate;
În cazul în care copiii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau
simptomatologie specifică infectării SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare;
Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au
absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale,
care să precizeze diagnosticul și pe care părintele o va preda asistentei medicale.
Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical.
Și adulții din instituție se vor supune triajului și, în situația
în care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu
potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri
de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se
izolează la domiciliu, contactează medicul de familie
și anunță de îndată personalul medical al școlii.

Protocol de izolare a copiilor bolnavi
Se aplică în cazul în care copiii prezintă în timpul orelor de curs,
febră și /sau simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, dificultăți în respirație)
sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală
modificată). Izolatorul unde se va face izolarea imediată a copilului se află la parter,
lângă cabinetul medical. Vor fi anunțați imediat părinții. Copilul va purta mască, va fi
separat de restul grupei va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi
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unitatea de învățământ însoțit de părinte. Măsurile de protecție individuală vor fi
respectate cu strictețe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;
Nu se va transporta copilul până la sosirea părintelui la medicul de familie,
farmacie, servicul de urgență sau spital decât în situația în care simptomele/semnele
sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;
Copilul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant /
medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.

4. SCENARII DE FUNCȚIONARE

În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de
infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte,
autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare trei
scenarii.
Scenariul 1
Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu
respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori – se va putea opta între
scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție
de infrastructura și resursele existente la nivelul unității de învățământ.
Scenariul 2
Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, cu
respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori – se va aplica scenariul 2
pentru toate unitățile de învățământ din localitate.
Scenariul 3
Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități și
lecții online.
La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de
3/1000 locuitori, DSP județene și a municipiului București
va prezenta CJSU / CMBSU o analiză a situației epidemiologice
din localitate. În funcție de existența transmiterii comunitare în
localitate și numărul de focare existente în unitățile de învățământ
din localitate, precum și alte criterii de risc, CJSU / CMBSU poate
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decide, prin emiterea unei hotărâri, închiderea temporară a unităților de
învățământ (scenariul 3), cursurile desfășurându-se online. În absența unei astfel
de decizii, unitățile din localitate vor funcționa în scenariul 2.
În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei
unități de învățământ se vor aplica Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în
unitățile de învățământ din prezentul document, clasa sau întreaga școală putând fi
închise pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se online.

5. CRITERII DE SUSPENDARE
În cazul apariției unui caz sau a mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de
învățământ, situația va fi analizată de DSPJ împreună cu directorul unității de
învățământ;
Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local, de către CJSU /
CMBSU la propunerea Direcției de Sănătate Publică județeană și respectiv a
municipiului București, în următoarele circumstanțe:
a. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o clasă din unitatea
de învățământ se suspendă cursurile școlare ale clasei respective, pentru o
perioadă de 14 zile.
b. La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale
aceleiași unități de învățământ se suspendă cursurile școlare ale unității de
învățământ, pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului caz;
c. În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul personalului,
aceștia au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa
DSPJ despre eveniment. DSPJ va efectua ancheta epidemiologică și va analiza
situația în unitatea de învățământ împreună cu directorul unității, astfel:
Scenariul 1
În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. invatator /
profesor care a avut o singura ora) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din
scoala se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;
Scenariul 2
În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. învîțător /
profesor care a avut o singură ora) și a venit în contact cu alte cadre didactice din
școală se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu
cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.
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Scenariul 3
În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu
alte cadre didactice din școală (ex. profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice
a fost mic se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în
funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în
contact.
Scenariul 4
În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit in contact cu
multe cadre didactice din școală se vor suspenda cursurile întregii unități de
învățământ.
Alte scenarii posibile:
Scenariul 5
La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 a unui părinte / contact al
unui copil/elev dintr-o clasă din unitatea de învățământ, copilul/elevul rămâne acasă
în autoizolare, va face testul COVID-19, dacă rezultatul este negativ, va ramâne in
autoizolare 14 zile iar dacă acesta este pozitiv se suspenda cursurile școlare ale
clasei din care face parte pentru o perioada de 14 zile.
Scenariul 6
Apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 a unui membru din personalul
care efectuează curăţenia în şcoală - acesta va sta în autoizolare timp de 14 zile.
Personalul care efectuează curățenia în școală în condițiile în care nu au intrat în
contact cu cazul confirmat cu COVID 19 își va desfășura activitatea în continuare;
Pe perioada de suspendare a clasei/unității de învățământ, directorul instituției de
învățământ va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii:
✓ curățenia și aerisirea claselor;
✓ dezinfecția curentă și terminală a spațiilor unității de învățământ (clase, holuri,
toalete) în colaborare cu DSP a municipiului București;
✓ pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții direcți ai cazurilor
confirmate vor fi izolați la domiciliu;
Redeschiderea cursurilor școlare pentru clasa ori unitatea de învățământ unde au
fost suspendate temporar cursurile se decide de către DSP a municipiului București,
cu avizul prealabil al CMBSU.
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6. RESPONSABILITĂȚILE PĂRINȚILOR

- Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur
împotriva infecției cu noul coronavirus;
- Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca
înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;
- Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări
ale stării lui emoționale;
- Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta
despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la
păstrarea distanței;
- Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se
întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și
ori de cate ori este necesar;
- Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i
importanța și necesitatea purtării acestei;
- Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu
schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală. De exemplu, nu oferiti nimic de
mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii.
- Curățați / dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului;
- Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
- În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în
respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de
urgență după caz și nu duceți copilul la școală;
- În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l
imediat acasă și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență
după caz.

Școala Primară Montessori MSB-MKB

