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Patto educativo di corresponsabilità - Appendice COVID-19
Pact educațional de coresponsabilitate - COVID-19 anexă
În ceea ce privesc măsurile de prevenire, limitare și combatere a răspândirii SARS-CoV-2, cu coerență
și respectând protocoalele de siguranță pregătite pentru școli și a celui mai recent raport ISS COVID
58_ școli_21_8_2020 se dispune următoarea integrare la Pactul de coresponsabilitate educațională deja
adoptat de Institut.
Școala se angajează să:
●

efectueze intervenții cu caracter organizațional, în limitele propriilor competențe și cu resursele

disponibile, în conformitate cu legislația în vigoare și cu liniile directoare emise de autoritățile competente;
●

garanteze condiții de siguranță și igienă în toate mediile dedicate activităților școlare, chiar și

cu achiziționarea de echipamente și consumabile în măsura competenței lor;
●

asigure reluarea activităților de formare în siguranță, oferind - dacă este prevăzut de către autoritățile

competente – chiar și utilizarea învățământului digital integrat;
●

pregătească și să elaboreze planul de predare digital integrat, atașat sau integrat PTOF, identificând

criteriile și metodele de reproiectare a activității didactice în „DDI” și acordarea la timp a informațiilor despre
conținutul acestui plan către familii (Orientări DDI - Decret ministerial de educație nr. 39 din 26 Iunie 2020;
●

organizeze mediul de predare care promovează atenția asupra sănătății și bunăstării psihologice

●

organizeze și să implementeze acțiuni de informare destinate întregii comunități școlare și să formeze

personalul pentru prevenirea infecției cu Covid-19
●

efectueze cursuri de formare și perfecționare pentru personalul școlar pe tema competențelor

digitale pentru a implementa și consolida practici didactice eficiente cu utilizarea noilor tehnologii,
utile chiar și în perioadele de urgență sanitară, pentru a sprijini educația copiilor și elevilor;
●

întreprindă inițiative pentru dezvoltarea abilităților digitale în favoarea fetelor, băieților, elevelor și elevilor

și, acolo unde este posibil, a familiilor, pentru a minimiza dificultățile și diferențierile existente în condițiile de
acces la tehnologiile informatice a fiecarui copil (familial, economic);

●

monitorizeze în mod consecvent aplicarea corectă a regulilor de conduită, a regulamentelor și

interdicțiilor în coerență cu măsurile adoptate de autoritățile competente;
●

pregătească eventuale intervenții de sprijin psihopedagogic, în limita resurselor disponibile, în favoarea

profesorilor, elevilor și familiilor, pentru gestionarea experiențelor stresante și traumatice legate de urgența
sanitară.
Familia se angajează să:
• împărtășească și să susțină indicațiile din partea școlii, într-un climat de colaborare pozitivă, pentru a
asigura desfașurarea în siguranță a tuturor activităților școlare;
• vizualizeze documentația referitoare la măsurile de prevenire și izolarea diseminării SARS-CoV-2 publicată
de Institut și să se informeze constant cu privire la inițiativele întreprinse de școală pe această temă;
• monitorizeze în fiecare zi sănătatea propriului fiu și a celorlalți membri ai familiei, și în cazul în care elevul
are simptome atribuite SARS CoV2 (chiar și în cele trei zile anterioare), să îl rețină acasă și să informeze imediat
medicul pediatru și autoritatea sanitară, urmărindu-le indicațiile și dispozițiile;
• rețină proprii copii acasă în cazul în care au fost supuși carantinei sau izolării la domiciliu; până la sfârșitul
acestei condiții,
• în cazul în care au avut contact cu persoane pozitive SARS-CoV-2, dacă sunt în cunoștiință, în ultimele 14
zile; să consulte medicul / pediatrul urmând instrucțiunile primite (a se vedea documentul Comitetului tehnico științific al Departamentului de protecție civilă Președinția Consiliului de Miniștri din 23/06/2020 - Prot. N. CTS
630- 2020/0036225)
• meargă la școală cu promptitudine pentru a ridica propriul copil în cazul unei manifestări bruște a
simptomatologiei referitoare la COVID-19 asigurând disponibilitatea constantă a unui membru al familiei sau a
unui delegat, în timpul orarului școalar;
• contacteze medicul pediatru sau medicul curant, după ce a preluat elevul cu simptome;
• urmeze instrucțiunile medicului pediatru sau ale medicului curant cu privire la perioada de timp după care se
poate întoarce în cadru educațional / școalar, în cazul simptomelor elevului / studentului care sunt potențial
suspectați de CoviD-19;
• declare la întoarcere că a consultat medicul pediatru sau medicul generalist și că a urmat indicațiile pentru
tratament și perioadele de timp prescrise;
• justifice întotdeauna absența copilului în scris pe registrul electronic sau alte metode folosite la grădiniță,
indicând unul dintre următoarele elemente:
- motive personale sau familiale
- motive de sănătate care nu pot fi atribuite infecției cu Covid
- declar că am consultat medicul / pediatrul pentru simptome potențial suspecte de infecție cu Covid și că
acesta din urmă nu a considerat necesară efectuarea unor investigații specifice pentru o eventuală pozitivitate
de Covid-19.
• contribuie la dezvoltarea autonomiei personale și a sentimentului de responsabilitate a propriului copil și să
promoveze un comportament corect față de măsurile adoptate în orice domeniu pentru prevenirea și
combaterea răspândirii virusului;

• educe proprii copii să fie precauți chiar și în afara școlii
• asigure respectarea cu punctualitate a orarelor și procedurilor de acces / ieșire din școală deasemenea să
asigure frecvența școlară de către propriul fiu;
• în cazul suspendării activităților didactice și activarea DDI (Educație digitală integrată), susținerea propriul
fiu și colaborarea cu profesorii pentru desfășurarea regulată a activităților didactice în mod digital.
Fata / băiatul și eleva / elevul, compatibil cu vârsta, se angajează să:
●

conștientizeze regulile simple pentru a preveni și contracara răspândirea SARS CoV2 sugerate de

indicatoarele ilustrative, profesori, personalul școlii și să le aplice în mod constant;
●

vizualizeze, să respecte punctual și să promoveze respectarea de către colege și colegii de școală a

tuturor regulilor prevăzute de documentația Institutului referitoare la măsurile de prevenire și contrastarea
răspândirii virusului;
●

anunțe prompt profesorii în cazul apariției în timpul orelor de școală a simptomelor referitoare la COVID-

19, pentru a permite implementarea protocolului de securitate și pentru a evita pericolul de contagiere pe scară
largă, urmând scrupulos instrucțiunile primite de la personalul școlar;
●

colaboreze activ și responsabil cu profesorii, alți operatori școlari, colege și colegii de școală, în cadrul

activităților de predare față în față și la distanță, adică utilizând platformele digitale, activate pentru urgența
sănitatră, în conformitate cu dreptul tuturor de a studia și cu reglementările Institutului.
●

în cazul activării DDI, în timpul lecțiilor video să respecte regulile de conduită prevăzute de Institut și

reglementările disciplinare.
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