
 

SCOALA
PRIMARA

ȘCOALA
SECUNDARĂ DE

GRADUL I ŞI AL II-
leaE

 
 
 
 
 
 
 

Cei care se întorc dintr-o călătorie
in străinătate trebuie să urmeze
instrucțiunile de profilaxie găsite pe
site-ulCovid-19 - Viaggiatori
(salute.gov.it)

sau sa raspunda la chestionarul de
pe site-
ulhttps://infocovid.viaggiaresicuri.it/

Pentru cei care folosesc
TRANSPORTUL SCOLAR
recomandăm folosirea măștii FFP2
(numai copiii de la scoala materna nu
trebuiesă le poarte)

 
 
 
 
 
 

DIFERITE

Se întoarce la școală
aducând o HÂRTIE

profesorului clasei ce
atesta sfârșitul carantinei

fiduciare familiale

ÎNTOARCEREA
DIN CARANTINA

FAMILIALĂ

Cu 5 sau mai multe CAZURI POZITIVE,
activitățile didactice sunt suspendate
pentru 5 zile. 
Se reintra cu
- tampon antigenic sau molecular negativ

Tamponul se face cu foaia SISP/SCOALA:
Gratis:
- într-un centru de tampoane ASL
- in farmacie
- la medicul de familie/pediatrul
Cu plata:
in centrele private autorizate 

SCOALA
MATERNA

Se întorc la școală
aducând o HÂRTIE
profesorului clasei: 
-certificatul de
vindecare

 

PENTRU
POZITIVI

După întoarcerea din
carantină purtați o mască
FFP2 timp de 5 zile
Tamponul „facut acasa” este
valabil doar pentru cei ce au
doza booster/vaccinati-
vindecati pana la 120 de zile,
în cazul apariției simptomelor
în perioada de
autosupraveghere.

Dacă rezultatul este POZITIV,
acesta trebuie confirmat cu un
tamponîn ASL

 

ATENTIE

SCOALA si gestionrea contactelor COVID - februarie 2022SCOALA si gestionrea contactelor COVID - februarie 2022

CE SA COMUNICA LA SCOALA?
 
 
 

PANA LA 4 CAZURI DE POZITIVITATE:

Cu 5 sau mai multe CAZURI DE POZITIVITATE:

cei vaccinati/vindecati pana in 120 de zile, 
cei vindecati după completarea a 2 doze de vaccin,
cei ce au doza booster
cei scutiti

- obligatia de a purta masca FFP2 timp de 10 zile
pentru profesori și elevi (nu pentru cei de până la 6 ani)
- autosupraveghere timp de 5 zile
- tampon obligatoriu (chiar si cel facut acasa) dacă
există simptome

- stau in clasa cu FFP2 10 zile si autosupraveghere 5 zile
1.
2.
3.
4.

- ceilalti vor beneficia de DDI timp de 5 zile

- se reintra cu tampon antigenic sau molecular negativ

Tamponul se face cu foaia SISP/SCOALA:
Gratis:
- într-un centru de tampoane ASL
- in farmacie
- la medicul de familie/pediatrul
Cu plata:
in centrele private autorizate 

 

- daca un/oELEV/a este POZITIV/A
Scrieți la adresa de e-mail (e-mailul școlii) indicând:
NUME-PRENUME CLASA și SECTORUL elevului/ei

 
Școala va gestiona contacte strânse școlare.

 
Pentru a solicita activarea DDI, contactați coordonatorul

clasei prin e-mail.
 

 

- dacă un ELEV/a a avut un CONTACT
EXTRAȘCOLAR APROPIAT 

 
sta acasă și contacteaza medicul de

familie/pediatrul.
Urmareste indicațiile pentru

intoarcere.
 
 

 

• cu 1 CAZ POZITIV:
- lecțiiin prezenta pentru toată lumea
- autosupraveghere timp de 5 zile
- masca FFP2 obligatorie pentru elevi si profesori timp de 10 zile
- tampon obligatoriu (chiar si cel facut acasa) dacă există simptome

• cu 2 sau mai multe CAZURI POZITIVE:
Aceștia rămân în clasă cu FFP2 10 zile și autosupraveghere de 5 zile 
- cei vaccinati/vindecati pana in 120 de zile, 
- cei vindecati după completarea a 2 doze de vaccin,
- cei ce au doza booster,
- cei scutiti

Ceilalți stau acasă în DDI 5 zile
Se reintra cu tampon antigenic sau molecular negativ
Tamponul se face cu foaia SISP/SCOALA:
Gratis:
- într-un centru de tampoane ASL
- in farmacie
- la medicul de familie/pediatrul
Cu plata:
-in centrele private autorizate
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