
 
 

Măsuri care ar trebui adoptate de părinți  
pentru a limita riscul transmiterii virusului 

 
 

  Următoarele măsuri,  ar trebui foarte strict asumate și respectate! 
 
• Părinții au un rol esential în triajul epidemiologic zilnic. Ei sunt cei care ar trebui să 
cunoască eventualele manifestări ale copilului și să decidă netrimiterea acestuia la 
școală. Este esențial ca, în primul rând, copiii care au deja simptome posibile de covid-
19 să nu ajungă la școală. La fel, copiii despre care părinții știu că au intrat în contact cu 
persoane dovedite pozitiv covid-19. 
 
·  Copiii care sunt mai vulnerabili și mai predispuși la a face eventuale forme grave, 
(copiii care au deja alte probleme de sănătate precum malformații congenitale, diabet 
zaharat, obezitate etc.)  ar trebui să facă cursuri online. 
 
· Copiii care  au contact direct în familie cu persoane adulte vulnerabile, cărora le-ar 
putea transmite virusul - aceștia putind  dezvolta forme grave (bătrâni, diabetici, 
cardiaci etc), ar să reducă acasă contactul copiilor cu aceste categorii de persoane. 
 
· Educarea de către părinți și profesori a copiilor, pe limbajul lor, specific fiecărei vârste 
pentru a înțelege si accepta singuri măsurile de bază pentru prevenție, dar și pentru 
eventuala recunoaștere a unor posibile simptome. 
 
· Urmărirea de către părinți a respectării măsurilor de protejare a copiilor și când nu 
sunt la școală (evitarea locurilor aglomerate, purtarea măștilor și igiena permanentă a 
mâinilor) pentru a nu se contamina în comunitate. 
 
     Toate aceste măsuri,  ar trebui foarte strict asumate și respectate! De asemenea este 
necesara o comunicare permanentă, deschisă și constructivă între profesori, părinți și 
elevi pentru informare, consultare si decizii.  
 

Trei reguli de respectat in scoala! 
 

1. Purtarea mastii- aceasta trebuie sa acopere gura si nasul ! 
2. Mentinerea distantei fizice – elev-elev si elev-profesor! 
3. Dezinfectarea permanenta a mainilor si suprefetelor imediate -  sticluta cu gel 

dezinfectant trebuie pusa in rucsac/ghiozdan! 
 
 
                                                Succes si multa perseverenta! 
 
 
 
 


