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INFORMAȚII UTILE PENTRU PĂRINȚI 

Valabile din 15.02.2021 

 

Se va avea în vedere următoarele: 

 Intrarea eşalonată la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri (între 07.30-08.00 

vor intra preșcolarii de la etaj; între 08.00-08.30 vor intra preșcolarii de la parter). 

 Intrarea printr-o singură ușă de acces, după realizarea triajului (părinții vor intra cu preșcolarii 

pe poarta de acces auto, triajul preșcolarilor se va realiza de către asistenta medicală, în holul de 

la intrarea principală; plecarea părinților se va realiza pe poarta principală). 

 Preluarea preșcolarilor de la grădiniță se va realiza între 13.15-13.45 (la nevoie), între 16.30-

17.00 pentru preșcolarii de la etaj și 17.00-17.30 pentru preșcolarii de la parter, de la ieșiri 

diferite, utilizându-se o ieșire pentru Corpul A (de la ușa nr.2, ușa de la asistenta medicală) și 

alta pentru Corpul B (de la ușa nr.1, ușa principală). 

 Trasee prestabilite de intrare și ieșire, deplasare în interiorul grădiniţei şi de părăsire a grădiniţei 

pentru personalul grădiniței. 

 Păstrarea distanţei de 1 m între copii, în măsura în care se poate. 

 Permanent părinții/tutorii/ reprezentanții legali ai preșcolarilor vor păstra distanța de 1 m între 

ei și vor purta masca de protecție. 

 Preșcolarii nu vor purta mască de protecție. 

 Întregul personal al unității va purta mască de protecție.  

 Spațiul educațional, holurile și băile vor fi dezinfectate şi aerisite frecvent.  

 Există o sală specială pentru izolarea preșcolarilor care prezintă simptome pe durata 

programului, până la sosirea părinţilor/tutorilor/ reprezentanților legali. 

 Pe tot parcursul derulării activităților în grădiniță, se asigură săpun, prosoape de hârtie şi apă 

curentă, dezinfectant pe bază de alcool, păstrându-se permanent distanțarea fizică. 

 Preșcolarii nu vor aduce jucării de acasă.  

 Este interzis schimbul de obiecte personale între copii! 
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