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în zilele următoare); în situația în care jocuri, jucării, obiecte au fost utilizate în comun, copiii trebuie 

să știe că pot merge la baie pentru igienizarea mâinilor. 

Este interzis schimbul de obiecte personale și aducerea jucăriilor de acasă la grădiniță. 

Întreg personalul grădiniței va purta mască de protecție, pe toată derularea activității zilnice. 

Aceștia își vor igieniza regulat mâinile cu apă și săpun și/sau cu dezinfectant. 

Pe tot parcursul derulării activităților, preșcolarii vor fi îndemnați să se dezinfecteze, în fiecare 

sală de grupă existând un recipient cu dezinfectant. 

Aerisirea sălilor de grupă se face la un interval de 30 minute sau se păstrează deschisă cel puțin 

o fereastră, fără a compromite siguranța preșcolarilor și nu se vor folosi echipamente pentru 

recircularea aerului. 

Punctele de contact (clanțe și întrerupătoare) vor fi dezinfectate de două ori pe zi, la trânz și la 

finalul programului. 

În sălile de grupe nu vor mai exista covoare. 

 

a) Organizarea grupurilor sanitare 

Preșcolarii vor fi îndrumați a utiliza grupurile sanitare însemnate (pentru a se asigura distanța 

de 1 m). Toate grupurile sanitare vor fi dotate cu săpun lichid, prosoape de hârtie de unică folosință, 

dezinfectant, hârtie igienică etc. Grădinița folosește apă caldă transmisă prin sistemul centralizat 

Radet, iar apa rece prin sistemul centralizat Apa Nova. 

Pe tot parcursul zilei, d-nele îngrijitoare vor verifica și completa, astfel încât să existe 

consumabile în cantități suficiente la grupurile sanitare (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică 

folosință, dezinfectant etc). 

Se va realiza curățenia zilnică și dezinfectarea regulată a grupurilor sanitare, conform Planului 

de curățenie și dezinfectare. În același timp, vor fi afișate materiale informative (afișe) privind igiena 

corectă. 

 

b) Servirea mesei 

Servirea mesei în cadrul unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit se va face cu 

respectarea prevederilor din Ordinul comun nr.1076/4518/3936 din 12.06.2020 și a recomandărilor 

ulterioare ale MS. 

            Vesela și tacâmurile vor fi spălate și dezinfectate zilnic, după fiecare utilizare (după masa de 

dimineață, după masa de prânz, după gustarea de după-amiază). 

              Nu se folosesc fețe de masă; mesele vor fi spălate și igienizate înainte de servirea fiecărei mese, 

însă nu în prezența copiilor; pentru acest lucru, copiii vor fi duși la grupul sanitar pentru igienizarea 

mâinilor sau vor ieși în curte sau pe coridor, până la finalizarea curățării meselor. 

            În cazul unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit, personalul care se află în sala 

de grupă cu copiii se va ocupa de servirea și strângerea mesei și va prelua de la ușa sălii de grupă 

vasele/tăvile cu mâncare gătită, aduse de personalul de la bucătărie sau de îngrijire disponibil.  

 

c) Somnul copiilor 

În cazul în care copiii vor dormi sau vor avea o perioadă de odihnă/relaxare pe timpul zilei, 

locul fiecărui copil în paturi/pe saltele va fi stabilit prin asigurarea unei distanțe minime de 1 m sau de, 

cel puțin, un pat. 

Copiii vor folosi pijamale și acestea vor fi depozitate în săculeți individuali; pijamalele se iau 

acasă la sfârșitul săptămânii pentru a fi spălate și aduse înapoi la începutul săptămânii următoare; nu se 

vor împrumuta pijamalele sau piese din pijamalele unui copil pentru un altul care nu are în ziua 

respectivă pijama. 

În timpul somnului, se va asigura o bună aerisire a sălii de grupă și, în acest sens, cel puțin un 

geam va fi deschis, în poziție rabatată. 
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Permanent vor fi menționate următoarele măsuri de protecție: 

Pe tot parcursul derulării activităților cu copiii, se vor respecta, pe cât posibil, regulile generale 

ale unei conduite sănătoase, așa numitele ,,gesturi-barieră”, menite să prevină infecția cu noul 

coronavirus: 

1. Distanțarea fizică (distanța minimă, recomandată de Ministerul Sănătății între două 

persoane, este de cel puțin 1 m); 

2. Evitarea atingerii cu mână a nasului, a ochilor și a gurii; 

3. Strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință; 

4. Evitarea contactului fizic direct cu cei din jur. 

La toate avizierele grupelor vor fi afișate îndemnuri cu privire la purtarea măștii de protecție și 

păstrarea distanțării fizice. 

 


