ACORD DE CO-RESPONSABILITATE - INTEGRARE PENTRU CONTRASTAREA
COVID-19 a.s. 2020/2021
Părinți/titulari ai responsabilității parentale/tutori
Conștienti de toate consecințele civile și penale prevăzute în cazul declarațiilor false,
SUBSCRIU URMĂTORUL ACORD DE CO-RESPONSABILITATE
Pentru elevul/a_______________________________________________inscris la
Institutul______________________________________________
a) PREZENȚA ÎN INSTITUTUL ȘCOLAR
În special, părintele (sau titularul responsabilitatii părintești) declară:
- că este conștient de măsurile de limitare a contaminarii în vigoare la data de astăzi;
- că fiul sau un coabitant al acestuia din cadrul nucleului familiar nu este supus măsurii de carantină
sau că nu a fost testat pozitiv pentru COVID-19;
- că se angajează să-și opreasca copilul acasă în prezența unei febre (egale sau mai mari de 37,5 °) care
trebuie măsurată zilnic înainte de intrarea în școală, sau în prezența altor simptome precum dureri de
gât, congestie nazală, conjunctivită, pierderea mirosului sau gustului și să informeze imediat medicul
pediatru cu privire la apariția simptomelor sau a febrei;
- că este informat și acceptă ca, în cazul apariției febrei (egale sau mai mari de 37,5 °) sau in prezența
simptomelor menționate mai sus, el nu va fi admis la școală și va rămâne sub responsabilitatea sa;
- că este informat și acceptă că în cazul apariției febrei (egale sau mai mari de 37,5 °) sau a altor
simptome (dintre cele enumerate mai sus), școala asigură izolarea imediată a copilului sau
adolescentului și informează imediat membrii familiei;
- că este informat de faptul că elevul trebuie să respecte indicațiile igienico-sanitare din cadrul școlii;
- că a fost informat în mod adecvat de către școală cu privire la toate dispozițiile organizatorice și
sanitare pentru siguranța și limitarea riscului răspândirii infecției de Covid-19;
- că nu va putea intra, in școală, cu excepția situațiilor dovedite de urgență, în timpul desfășurării
activităților și în prezența elevilor;
- că se angajează să adopte pe toata durata zilei, chiar și în momentele și locurile pe care copilul lor nu le
petrece la școală, comportamente de maximă precauție cu privire la riscul de contaminare;
- că este informat de faptul că, în momentul reluării activității de interacțiune, chiar dacă este
controlata, nu este posibil să se elimine riscul de contaminare care, în schimb, trebuie redus la minimum
prin respectarea scrupuloasă și riguroasă a măsurilor de precauție și siguranță prevăzute de protocoale
specifice pentru desfășurarea activităților, (din acest motiv este important să avem cea mai mare
prudență chiar și în afara contextului școlii);
- că iși auto-monitorizeaza propria stare de sănătate, ale copilului lor, ale membrilor familiei și ale altor
conviețuitori, beneficiind, de asemenea, de sprijinul medicului de familie și a medicului pediatru liber
ales; în special, cu referire la „Memorandumul de înțelegere pentru asigurarea începutului de an școlar
în conformitate cu normele de siguranță privind limitarea răspândirii Covid -19” emis de Ministerul
Educației la 06.08.2020, este condiție pentru prezența în școală a elevilor /studentilor:
 absența simptomelor respiratorii sau a temperaturii corpului peste 37,5 ° C, chiar și în
ultimele trei zile,
 sa nu fi fost în carantină sau izolare la domiciliu în ultimele 14 zile,



sa nu proveniti din zone cu risc, conform indicațiilor OMS sau ale altor autorități
competente,
 sa nu fi fost în contact cu persoane pozitive, din câte știți, în ultimele 14 zile.
- ori de câte propriul copil sau părintele însuși sau oricare dintre membrii familiei și convietuitori
prezintă simptome suspecte de COVID-19 (de exemplu: febră, dificultăți de respirație, pierderea gustului
și / sau mirosului , durere în gât, tuse, congestie nazală, conjunctivită, vărsături, diaree etc.):
 evitați accesul in scoala și comunicați absența pe motive de sănătate,
 reveniți cu promptitudine acasă,
 contactați imediat medicul dumneavoastră pentru evaluarea cazului și posibila activare a
procedurilor necesare pentru efectuarea tamponului nazofaringian.
În special, instituția de învățământ pe perioada frecvenței școlare:
- se angajează să comunice orice modificare sau completare a prevederilor;
- folosește personal instruit în mod adecvat cu privire la toate aspectele referitoare la reglementările
actuale privind organizarea serviciilor școlare, în special cu privire la procedurile de sănătate și igienă
pentru combaterea răspândirii infecției;
- personalul se angajează să respecte cu strictețe toate cerințele de sănătate și igienă și să meargă la
muncă numai în absența oricăror simptome referitoare la Covid-19;
- se angajează să adopte toate prescripțiile de sănătate și igienă prevăzute de legislația în vigoare,
inclusiv dispozițiile privind distanțarea;
- se angajează să respecte strict și riguros, în cazul unei infecții clare cu Covid-19 de către un copil sau
adult care frecventează școala, toate dispozițiile autorității locale de sănătate.

b) PREDAREA DIGITALĂ INTEGRATĂ
Predarea la distanță va fi activată în cazul reapariției virusului COVID-19, conform prevederilor
Decretului nr.39 din 26/06/2020 - „Planul școlar 2020-2021”: paragraful „Planul școlar pentru predarea
digitală integrată” « Dacă tendința epidemiologică ar configura noi situații de urgență la nivel național
sau local, pe baza unei prevederi de reglementare în timp util, suspendarea predării față în față și
reluarea activităților la distanță ar putea fi activată din nou, prin metoda predării digitale integrate. ".
Predarea la distanță necesită o redefinire și consolidare a pactului educațional de coresponsabilitate
între școli și familii.
Școala se angajează să:
- să ofere împrumut computerele portabile la dispoziție și să desfășoare predarea la distanță prin
aplicații acceptate și de telefoanele mobile, conștienți de faptul că nu toate familiile au aceleași
dispozitive tehnologice, în funcție și de numărul de copii ce merg la școală;
- să recalibreze și să comunice prin intermediul site-ului web obiectivele planificării anuale și criteriile de
evaluare;

- să facă alegeri didactice flexibile care să țină seama de diferitele situații familiale și individuale, în
special în cazul elevilor cu nevoi educaționale speciale;
- să funcționeze într-un interval de timp definit, astfel încât să ajute elevii și familiile să distingă timpul
de lucru de timpul familiei;
- să mențină comunicarea cu familiile, în mod individual, prin e-mailuri și prin registrul electronic; în
grup, prin intermediul site-ului.
Familia se angajează să:
- să consulte periodic site-ul web al Institutului și Registrul electronic pentru a vizualiza comunicările
școlare;
- să stimuleze elevul să participe în mod independent și responsabil la activitățile de predare la distanță
și să îndeplinească sarcinile atribuite respectând termenele;
- să se asigure că lecțiile, posibilele înregistrări ale acestora și materialul online postat cu uz educațional,
nu sunt utilizate în mod necorespunzător sau în mod de a provoca deranj școlii și profesorilor;
- să verifice ca toate reglementările actuale pentru apărarea vieții private/privacy sunt respectate.
Semnarea acestui acord angajează părțile să îl respecte cu bună credință.
Verona,______________

PĂRINȚII / TUTORII / REPREZENTANȚI AI RESPONSABILITĂȚII PARENTALE
___________________________________
___________________________________

DIRECTORUL ȘCOLII

(Semnătura scrisă de mână înlocuită conform art. 3 alin. 2
din Decretul legislativ 39/1993)

Subsemnații declară că au primit informațiile generale despre Protocolul Covid.

_______________________________

_______________________________

