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Când ne întoarcem la școală?

Activitățile educaționale ale IC din San Donato 
reîncepe 

Luni 28 septembrie.



Cum vor fi primele zile de școală?
●În primele zile de școală, profesorii vor fi în 
coprezență.

●Fiecare complex organizează timpul școlar și 
comunică programele și intrările familiilor.

●Cantina școlii începe pe 12, dacă nu se specifică 
altfel.

●Orele de intrare și ieșire vor fi diferențiate în funcție 
de clasă în funcție de calendarul livrat de profesori.



Ce este acordul de coresponsabilitate?

Școala și familia semnează un document numit pact
de coresponsabilitate. Fiecare dintre părțile
implicate (școală, familie și elev de gimnaziu
inferior) își asumă angajamente care trebuie
respectate pentru succesul anului școlar.

Citind cu atenție și semnând, ne asumăm
responsabilitatea pentru ceea ce am semnat.

Mai jos vă explicăm angajamentele pe care ni le
asumăm cu toții pentru bunăstarea colectivă și
pentru o organizare mai bună.



Cum mă pregătesc de acasă:
★ Aveți grijă de igiena corpului și mai ales cea a mâinilor.
★ Șorțul trebuie să fie curat.
★ Rucsacul trebuie să fie ordonat și să aibă batiste, gustări și apă în fiecare zi. Părinții / adulții de 

referință nu au voie să intre în școală pentru a livra ulterior materiale sau gustări.
★ În rucsac trebuie să existe un recipient pentru mâncare umedă rămas de la gustări.
★ Sticla este personalizată și trebuie să aibă numele și prenumele scrise.
★ Purtați masca chirurgicală atunci când nu stați pe bancă. De asemenea, aduceți un recipient sau o 

pungă (care va trebui dezinfectată în fiecare zi) pentru a stoca masca atunci când nu este utilizată. 
Masca va fi furnizată de școală și aruncată în deșeuri nesortate acasă. Pentru o mai bună 
organizare, recomandăm prezența unei măști chirurgicale de rezervă într-un recipient igienizat din 
rucsac.

★ Intrarea și ieșirea din școală, menținerea unei distanțe interpersonale de cel puțin un metru și nu 
crearea mulțimilor afară. Intrați și ieșiți într-un singur fișier respectând distanțele.



Încă acasă:

★ Măsurați febra în fiecare zi, dacă depășește 37,5 ° trebuie să rămânem 
acasă, să anunțăm școala și medicul pediatru sau medicul competent care 
va evalua cazul.

★ Dacă nu există febră, dar sunt prezente și alte simptome (tuse, dureri 
musculare, cefalee, răceală, diaree, vărsături), nu se poate merge la școală 
pentru a nu infecta pe alții.

★ Dacă sunteți absent timp de 5 zile, trebuie să aduceți certificatul medical 
pentru a vă întoarce la școală, fără aceasta nu va fi posibil să vă întoarceți 
la școală.



Intrarea și ieșirea de la școală:
★ Ajungi și ieși din școală cu un singur tovarăș care poartă o 

mască care va trebui să rămână timpul necesar (foarte scurt!) 
La intrare și respectând distanța de siguranță cu ceilalți 
tovarăși;

★ Îngrijitorilor nu li se permite să intre înăuntrul școlii, cu 
excepția cazurilor justificate și după ce au semnat o auto-
certificare privind starea lor de sănătate;

★ Timpul de intrare este strict respectat pentru a nu se 
suprapune cu alte clase, creând dezordine și adunare.

★ Este interzisă parcarea în curte sau în afara facilităților școlare 
după intrare și ieșire.



Come ci comportiamo a scuola
★ Păstrați o distanță de cel puțin un metru față de ceilalți, 
★ dacă, dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să purtăm întotdeauna o mască.
★ Purtarea măștii când mergem la baie, când facem coada pentru a ieși sau pentru a intra la 

școală, când ne mutăm la temperare, luăm o carte, închidem ușa, ajungem la profesor.
★ Mâinile trebuie spălate cu atenție cu săpun timp de cel puțin 60 de secunde, având grijă să 

urmăm instrucțiunile date.
★ Pot merge la baie singură și numai cât este necesar. Colaboratorii ne vor ajuta să nu creăm 

mulțimi și, prin urmare, trebuie să îi ascultăm.
★ Respectați orele de intrare și ieșire prevăzute, întârzierile nu sunt permise, deoarece ar 

putea să se suprapună și să creeze neplăceri altora.
★ Materialul nu poate fi împărtășit însoțitorilor și însoțitorilor, fiecare trebuie să-și folosească 

propriul indicat corespunzător cu numele și prenumele. 



Materialul didactic si clasa mea
fiecare complex va avea propriile sale soluții în conformitate cu legea

★ Cărțile și caietele trebuie să aibă etichete cu nume și prenume.
★ Cărțile și caietele trebuie să rămână în rucsac la școală, vom avea grijă să punem 

într-un rucsac mic doar ceea ce este necesar în acea zi și ce trebuie schimbat în 
fiecare zi (gustare, apă, recipiente) conform orarului intern furnizat de profesori. 
Fiecare clasă este organizată conform unui plan decis ca o echipă. În weekend vor 
aduce caiete și cărți pentru teme.

★ Profesorul vă poate distribui materialul pe care îl aveți în clasă, având grijă să vă 
igienizați mâinile des.

★ Birourile trebuie păstrate strict în poziția în care se găsesc în sălile de clasă. Pe 
podea există cercuri adezive pentru fiecare contor, care corespund poziției aceluiași.



Cantina și gustarea
★ Pauza va avea loc în propria sală de clasă, unde elevii își pot lua gustarea 

strict personală. Nu este permis niciun schimb de alimente sau băuturi. În 
timpul pauzelor, elevii pot merge la baie în mod ordonat și urmând 
instrucțiunile colaboratorilor școlii.

★ Reziduurile de alimente mestecate trebuie separate separat acasă, vă 
recomandăm să puneți o rucsacă sigilabilă în rucsac.

★ Spălați-vă bine mâinile de fiecare dată când mergeți la toaletă. 
★ Un dozator cu gel dezinfectant este disponibil în fiecare clasă și în zonele 

comune, deși este recomandabil ca fiecare copil să aibă al său în rucsac.



Spațiile exterioare din timpul
orele de școală.

★ Profesorii și profesorii, acolo unde și când este posibil, se vor organiza 
pentru a efectua predarea și în aer liber, conform unui calendar care permite 
tuturor claselor să le folosească, respectând distanța și interzicerea 
adunării.

★ În aer liber, împreună cu alții, va trebui să port o mască dacă nu este posibil 
să mențin o distanță constantă de un metru.

★ Mă voi angaja să respect toate regulile care îmi vor permite să mă distrez 
pentru siguranța mea și a altora.



Dacă vă simțiți rău la școală:
★ Profesorul se asigură că măsoară febra și îl anunță pe referentul școlii Covid-19 care 

sună părinții
★ Lucrătorul școlii este așteptat să însoțească elevul sau elevul într-o cameră specială 

care așteaptă părinții. Vom purta amândoi măști.
★ La întoarcerea acasă, părinții trebuie să contacteze medicul pediatru sau medicul 

generalist care va evalua cazul și va informa școala.
★ Dacă se pregătește calea pentru realizarea unui tampon, școala trebuie să fie 

întotdeauna notificată pentru a putea lua măsuri de precauție la timp.
★ Dacă se detectează Covid-19 pozitiv, familia va anunța școala și va fi obligatoriu să 

rămână acasă în carantină, urmând instrucțiunile medicului dumneavoastră și ale 
ASL.



Nu puteți merge la școală dacă:

★ Temperatura peste 37,5 grade.
★ Există și alte simptome precum dureri în gât sau alte semne de boală: răceală, 

tuse, diaree, cefalee, vărsături sau dureri musculare. Dacă nu aveți o sănătate 
bună, nu puteți merge la școală.

★ Dacă a existat contact cu un caz de Covid-19, chiar și în cele 14 zile anterioare 
intrării în școală. Oricine a intrat în contact cu carantina trebuie respectat, 
informând școala și medicul curant și respectând scrupulos informațiile furnizate.

★ Dacă proveniți din zone considerate expuse riscului conform Organizației 
Mondiale a Sănătății.



Dacă sunteți în carantină,
cum continuă școala?

★ Dacă sunteți acasă în carantină pentru că am întâlnit Covid-19 sau pentru 
că cineva apropiat (la școală sau acasă) a dat rezultate pozitive și starea de 
sănătate fizică o permite, școala oferă continuarea activităților prin 
intermediul IDD (Educație digitală integrată).

★ Familia se va obliga să respecte regulile prevăzute în acest caz prin acordul 
de coresponsabilitate și planul pentru DDI furnizat de școală.

★ Regulile sunt pentru toată lumea pentru o organizare mai bună.



În caz de fragilitate
★ Nu există nicio obligație de a purta o mască.
★ Părinții / tutorii trebuie să consulte neuropsihiatrul și medicii care cunosc situația și, dacă 

este necesar să se solicite măsuri speciale personalizate, școala trebuie să fie informată în 
scris, completând formularul de pe site-ul școlii circulare nr.179 pentru elevii fragili.

★ Dacă patologia prezintă complexități deosebite, în cazul în care ar trebui salvată, medicii 
curatori sunt pregătiți pentru indicații care trebuie comunicate atât școlii, cât și celor 118, 
astfel încât toată lumea să știe cum să intervină

★ Dacă există probleme de scădere a apărării imune sau probleme de sănătate care nu vă 
permit să rămâneți la școală în prezență și care cresc riscul de contagiune, medicii tratați 
eliberează o certificare specială, mergeți la școală cerând să fie organizate cursuri de 
Didactică Digitală Integrată. și educație la domiciliu



Informații și documente:
★ Invităm familiile să citească scrupulos documentația livrată și să viziteze 

site-ul școlii.
★ Pentru orice problemă, personalul didactic și secretariatul sunt disponibile 

pentru a oferi sprijin.
★ Echipa didactică va avea grijă să vă țină la curent cu prevederile.
★ Noile reguli trebuie asimilate cu o constantă collaborazione tra scuola e 

famiglia. 
★ Să ne asigurăm acasă că fetele și băieții cunosc noile reguli, oferind un bun 

exemplu este cea mai bună predare.

★La mulți ani școlari!


