MĂSURI PRIVIND ACCESUL

ÎN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MIHAI EMINESCU”

PENTRU SIGURANŢA PREŞCOLARILOR ŞI ÎNTREGULUI PERSONAL ÎN CONTEXTUL PREVENIRII ŞI COMBATERII INFECTĂRII CU SARS-COV-2
Accesul în incinta grădiniţei are la bază orarul/programul stabilit de conducerea unităţii de învăţământ pentru fiecare nivel de vârstă, afişat la intrarea
principală, pe site-ul grădiniței și pe pagina de facebook a grădiniței!


Pentru asigurarea unui climat favorabil desfăşurării activităţii instructiv – educative şi a respectării programului de odihnă a preşcolarilor, între orele
9.00 – 12.45 şi 13.00 – 15.30, se închid ușa de acces în grădiniţă!

Părinții/aparținătorii nu vor avea acces în clădirea unității de învățământ și vor însoți copiii până la intrarea în clădirea grădiniței (de unde vor fi


preluați, individual, de persoana desemnată de conducerea unității), cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii grădiniței!


La intrarea în incintă, copiilor le va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) cu termometrul non-contact, de către cadrul
medical propriu, care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților.

Părinții/aparținătorii vor aștepta în apropierea (curtea) unității de învățământ rezultatul triajului epidemiologic, cu purtea obligatorie a măștii și
păstrarea distanței fizice de 1 m!

Nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3ºC!

În această unitate se acceptă maxim 2 persoane străine simultan, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii grădiniței

Până la însoţirea copiilor spre domiciliul familiei, părinţii/reprezentanţii legali vor aştepta în curtea grădiniței, este de dorit ca părinţii/reprezentanţii

legali să nu vină cu mult timp înainte după copii, ci să respecte ora afişată, pentru evitarea aglomerării și pentru asigurarea distanțării fizice!

Pentru a evita producerea unor evenimente nedorite se va folosi o singură intrare – intrarea principală - CORP A;


Pătrunderea fără drept în curtea grădiniţei sau în sediul grădiniţei se pedepseşte conform prevederilor legale;

Orice eveniment de natură să afecteze ordinea publică, precum şi prezenţa nejustificată a unor persoane în grădiniţă sau în curtea grădiniţei, trebuie
anunţate la numărul de telefon 112.
NOTĂ:
 Pentru asigurarea siguranţei preşcolarilor şi întregului personal al grădiniţei, pentru asigurarea unui climat favorabil desfăşurării activităţii instructiv –

educative şi a respectării programului de odihnă a preşcolarilor s-au instalat camere de supraveghere în exteriorul clădirii și interfon.

