
 

 

INSTRUCȚIUNI/INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI 

Extras din Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada 

pandemiei COVID-19, din 31.08.2020 

Dragi părinți, 

 Participați la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în grădiniță să fie în 
siguranță; 

 Monitorizați starea de sănătate a copiilor și acționați responsabil;  

Sfaturi utile: 

 Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu 
noul coronavirus; 

 Explicați-i copilului că, deși grădinița se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece 
trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției; 

 Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui 
emoționale 

  Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respectăm 
sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; 

 Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la grădiniță, când se întoarce acasă, 
înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar; 

 Sfătuiți-vă copilul să nu schimbe cu alți copii obiectele de folosință personală (atenție la instrumente 
de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiți nimic de mâncat sau de băut întregii grupe la ziua de 
naștere sau cu alte ocazii); 

 Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (tabletă, computer, mouse, 
jucării etc.); 

 Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la grădiniță; 
 În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, 

vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți 
copilul la grădiniță; 

 În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la grădiniță), luați-l imediat acasă și 
contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz. 

 Este nevoie să conștientizați cât este de importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în 
colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. 

 Aveți  obligația să anunțați unitatea de învățământ cu privire la absența copilului în următoarele 
situații: 

 Copilul  prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
 Copilul  a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 
 Copilul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină. 
 Comunicarea se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din timp a 

semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. 
 

Părinții/aparținătorii vor avea acces în curtea unității de învățământ (pe traseul prestabilit, până la 
intrarea de pe latura de Est a clădirii) și nu vor însoți copiii în clădirea acesteia. 

 



 

 

REGULI  

de organizare, în vederea începerii noului an școlar, în siguranță 

 Accesul părinților în curtea grădiniței se face pe poarta principală a unității școlare, urmând 

traseul prestabilit. 

 Părinții/aparținătorii vor purta mască de protecție și vor respecta regulile de distanțare (2 m). 

 Copilul va fi predat persoanei responsabile desemnate (îngrijitoare). 

 Îmbrăcămintea și încălțămintea copilului vor fi depozitate în sac din material textil cu 

etichetă (numele și prenumele copilului și grupa; de exemplu: Mihnea Popescu- Grupa 

Ștrengarii); Sacul va fi depozitat de către persoana care preia copilul și depus în vestiarul 

destinat grupei din care face parte copilul; 

 Părinții vor respecta intervalul orar prestabilit. 

 

VENIREA/PLECAREA COPIILOR LA/DE LA GRĂDINIȚĂ 

A. Venirea copiilor la grădiniță 

 
INTERVALUL 

ORAR 

 
GRUPA 

 
EDUCATOARE 

 
PERSOANA CARE 
PREIA COPILUL 
DE LA PĂRINTE 

NR. TELEFON 
PERSONAL DE 
PRELUARE A 
COPILULUI 

 
 
 

7.30- 8.00 

Ștrengarii Ene Ioana Tănase Zoița 0736453839 

Ionel Claudia Cîrstea Carmen 0728018640 

Hărnicuții Neagu Cristina Ganea Vasilica 0727782919 

Anghel Nicoleta Simoiu Georgiana 0728122429 

Curajoșii Ștefan Laura Marica Ana 0724590803 

Chirea Lucica Ghercea Fănica 0726585592 

Fluturașii Fundeanu Mihaela Tănase Luminița 0721182694 

Bireș Ionica Sersea Petronela 0772210569 

 
 

8.00-8.30 

Prichindeii Dincă Georgeta Cîrstea Carmen 0728018640 

Anghel Ionela Tănase Zoița 0736453839 

Spiridușii Sarchizian Laura Nicu Maria 0720029080 

Gugu Georgiana Crețu Petronela 0722651401 

Minionii Fogoroș Simona Simoiu Georgiana 0728122429 

Necula Adriana Ganea Vasilica 0727782919 

 
 

8.30-9.00 

Buburuzele Robuleț Georgica Tănase Luminița 0721182694 

Matac Alexandra Sersea Petronela 0772210569 

Isteții Pletea Georgeta Marica Ana 0724590803 

Tudose Liliana Ghercea Fănica 0726585592 

Furnicuțele Ivanciu Diana Crețu Petronela 0722651401 

Talianu Adina Nicu Maria 0720029080 

 



 

 

B. Plecarea copiilor de la grădiniță 

 În vederea preluării copiilor de la grădiniță, vom proceda astfel: 

 În intervalul orar 16.00- 17.00 părinții anunță telefonic, persoana desemnată să le 

predea copilul  (cu 10 minute înainte ca aceștia să  ajungă la grădiniță). 

 Traseul prestabilit va fi respectat.  

SERVIREA MESEI 

Servirea mesei Intervalul orar Numele grupei 
 

 
 

Micul dejun 

 
Seria I 

9.00-9.30 

Grupa  Ștrengarii 

Grupa Curajoșii 

Grupa Hărnicuții 

Grupa Fluturașii 

 
Seria II 

9.30-10.00 

Grupa Prichindeii 

Grupa Spiridușii 

Grupa Minionii 

Grupa Isteții 

Grupa Buburuzele 

Grupa Furnicuțele 

 
 

Prânz 

 
Seria I 

12.00-12.30 

Grupa Prichindeii 

Grupa Spiridușii 

Grupa Minionii 

Grupa Isteții 

Grupa Buburuzele 

Grupa Furnicuțele 

 
Seria II 

12.30-13.00 

Grupa  Ștrengarii 

Grupa Curajoșii 

Grupa Hărnicuții 

Grupa Fluturașii 

Gustarea 15.30-16.00 La sălile de grupă 

 

 Pentru deplasarea copiilor la sala de mese, vor fi respectate cu strictețe 

intervalele orare și  traseele prestabilite (însemne pe pardoseală) 

 Înainte și după masă, toți copiii se vor spăla/dezinfecta pe mâini. 


