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Fişă informativă referitoare la începerea şcolii în toamna 20201
Semaforul Corona are patru niveluri de avertizare: „Verde – Galben – Portocaliu – Roşu“ 2.
Semaforul Corona vă ajută să identificaţi dintr-o privire, măsurile care trebuie luate şi regulile
care trebuie respectate, pentru a limita cât mai bine posibil răspândirea virusului Corona.
Indiferent de faza semaforului, comunicarea (digitală) dintre profesori şi părinţi/tutori este
deosebit de importantă!
Regulile de igienă aplicabile în mod general trebuie respectate indiferent de faza
semaforului!
VERDE

Purtarea măştii de
protecţie este voluntară

Aerisirea încăperilor cu
regularitate

Activităţile se vor
desfăşura pe cât posibil
în aer liber

GALBEN
Prevederi ca la VERDE
+
Purtarea măştii de
protecţie este obligatorie
de la intrarea în clădirea
şcolii până la aşezarea
pe scaun în sala de
clasă

PORTOCALIU
Prevederi ca la
GALBEN +
Purtarea măştii de
protecţie de la intrarea în
clădirea şcolii până la
aşezarea pe scaun în
sala de clasă
este obligatorie

Purtarea măştii de
protecţie este obligatorie
pentru toţi elevii şi
profesorii, şi în afara sălii
de clasă

Purtarea măştii de
protecţie este obligatorie
pentru toţi elevii şi
profesorii, şi în afara sălii
de clasă

Dacă la activităţile
desfăşurate pe grupe nu
se poate respecta
distanţa de 1 metru între
persoane, profesorul
poate dispune purtarea
măştii de protecţie

Dacă la activităţile
desfăşurate pe grupe nu
se poate respecta
distanţa de 1 metru între
persoane, profesorul
poate dispune purtarea
măştii de protecţie

ROŞU
Prevederi ca la
PORTOCALIU +
De la cursurile cu
prezenţă în şcoală se
trece la învăţământul
la distanţă

Purtarea măştii de
protecţie este
obligatorie la
staţionarea în şcoală
(indiferent de situaţie)

Învăţământ pe
schimburi în şcoală
prin cursuri ţinute în
grupuri mici

Şcolile secundare şi treptele inferioare şi superioare ale liceelor teoretice, şcolile politehnice şi instituţiile
de educaţie pentru persoane cu nevoi speciale
2 Verde: risc mic, doar câteva cazuri; Galben: risc moderat; Portocaliu: risc mare deoarece creşte
numărul de noi infectări; Roşu: risc foarte mare, apariţie necontrolată a focarelor
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Purtarea măştii este
obligatorie pentru
persoanele din afara
şcolii (de exemplu, în
cadrul proiectelor)

Mişcarea şi activităţile
sportive (în cadrul
lecţiilor de sport şi în
pauze) sunt permise de
preferat în aer liber

Se permite să se cânte
la orele de educaţie
muzicală (sau la cor)
dacă este posibilă
respectarea unei
distanţe de 1,5 metri
între persoane

Activităţile extraşcolare
se desfăşoară în mod
normal

Practicarea sportului se
recomandă în aer liber,
în sălile de sport numai
în condiţii speciale şi cu
respectarea unei distanţe
de 2 metri între persoane
Se permite să se cânte
la orele de educaţie
muzicală (sau la cor)
numai în aer liber, iar în
spaţiile închise numai
dacă se poartă mască de
protecţie
Se desfăşoară activităţi
extraşcolare, dar
purtarea măştii de
protecţie este obligatorie
pentru toate persoanele
din afara clasei/grupei

Programul de servire a
mesei de prânz la şcoală
se eşalonează în funcţie
de condiţiile de la faţa
locului

Nu se vor organiza
evenimente şcolare,
concursuri sportive,
respectiv excursii
+
Nu vor participa
persoane din afara şcolii
(de exemplu, în cadrul
proiectelor)
Sportul se va practica
numai în aer liber şi
numai dacă se poate
respecta menţinerea unei
distanţe de 2 metri între
persoane

Amenajarea de staţii
de învăţare pentru
elevii cu posibilităţi
reduse sau fără
calculator/laptop

Sportul în cadrul
învăţământului la
distanţă;
La şcoală numai dacă
se poate respecta
menţinerea unei
distanţe de 2 metri
între persoane

Nu se permite să se
cânte în spaţii închise

Nu se amestecă grupele
între ele şi nu se schimbă
sala de clasă

Program prelungit în
situaţii de urgenţă; în
cazul prezenţei la
şcoală se vor forma
grupe mici
Trebuie redus la
minimum contactul
personal între elevi şi
persoanele care oferă
asistenţă, de
exemplu, prin
acordarea asistenţei
prin intermediul
calculatorului
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Informaţii mai detaliate despre semaforul Corona şi măsurile împotriva răspândirii virusului
COVID-19 în şcoli se găsesc pe pagina de Internet a Ministerului Federal pentru Educaţie,
Ştiinţă şi Cercetare:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html

