
PACTUL DE CORESPONSABILITATE   

INTEGRARE ÎN CONTRASTAREA SARS-CoV-2  

A.S. 2020/2021  
 

Premisa pentru accesul la şcoală a studenţilor este:    

- absenţa simptomelor respiratorii sau a temperaturii corporale mai mare de 37,5°C, 

la fel și în ultimele trei zile;  

- să nu fi fost in carantina sau în izolare la domiciliu în ultimele 14 zile;  

-să nu fi avut contact cu persoane pozitive, din câte știe, in ultimele 14 zile.  

Cine prezintă simptome respiratorii sau are o temperatura mai mare de 37,5°C va 

trebui să rămână acasă. Prin urmare, este importantă responsabilitatea individuală a 

părinţilor/tutorilor cu privire la starea de sănătate a minorilor încredinţați lor.  

     

FRECVENŢA ÎN CADRUL INSTITUTULUI ŞCOLAR  

În special,  părintele (sau deținătorul responsabilităţii părinteşti )  declară că:  

- este la curent cu masurile de izolare a infecției actuate la data de azi;  

- fiul/fiica sau un membru al familiei nu a fost supus măsurilor de carantină, respectiv 

că nu a fost testat pozitiv pentru SARS-CoV-2;  

- se angajează să îşi reia copilul acasă în caz de apariție a febrei (egală sau mai 

mare de 37,5°C), care urmează să fie măsurată zilnic înainte de a accesa şcoala, 

sau în prezenţa altor simptome legate de SARS - CoV-2 şi de a informa  prompt 

medicul pediatru;  

- este constient că va trebui să meargă imediat să ia copilul acasă, în caz de apel de 

la școală  

- este disponibil telefonic, în timp util, pentru furnizarea tuturor informațiilor necesare 

de contact;  

- este constient și că acceptă faptul că, in cazul în care fiul/fiica prezintă febră egală 

sau mai mare de 37,5°C sau alte simptome, nu va fi admis/ă la scoala și va ramâne 

sub responsabilitatea părinților;  

- este conştient şi că acceptă faptul că, în cazul apariţiei febrei (egală sau mai mare 

de 37,5 ° C) sau a altor simptome, elevul/a va fi însoţit/ă într-un spaţiu specific 



dedicat în cadrul institutului școlar până la sosirea membrilor familiei, care vor fi 

prompt informați de către personalul şcolii;  

- este constient de faptul că trebuie sa contacteze imediat medicul pediatru pentru 

evaluarea clinica a copilului; în cazul în care se va efectua o procedură diagnostică 

pentru CoV-2, medicul curant va elibera un certificat ce va permite  readmiterea la 

școală a elevului/ei;   

- este conştient că, în cazul elevilor din şcoala primară, certificatul medical de 

readmitere la şcoală va fi necesar după trei zile de absenţe pentru motive de boală;  

- este conștient că propriul copil/ă va trebui sa respecte bunele practici sanitare și de 

igienă ale institutului școlar;  

- este conștient că copilul/a va trebui sa poarte mască chirurgicală la intrarea în 

școala dacă are o vârsta mai mare de 6 ani, cu excepțiile cuvenite;  

- se angajează să se informeze activ cu privire la dispoziţiile în vigoare privind 

izolarea şi contrastul răspândirii SARS-CoV-2 și prin consultarea site-ului 

instituţional;  

-  nu va avea acces la şcoală, cu excepţia situaţiilor speciale anterior convenite şi 

autorizate, pe parcursul desfăşurării activităţilor școlare şi în prezenţa copiilor;  

- este constient că riscul de contagiune nu poate fi redus la zero, dar va fi 

minimalizat prin respectarea temeinică si riguroasă a masurilor de precauție și 

securitate prevazute de protocoalele corespunzătoare pentru activitățile școlare (din 

acest motiv este importantă cautela și prudenţa și în afara contextului institutului 

şcolar).  

 

În special,  institutul şcolar  în perioada de frecvenţă la şcoală:  

- se angajează să comunice eventualele modificări sau completări ale dispoziţiilor;  

-se angajează să formeze în mod adecvat personalul cu privire la toate aspectele 

legate de reglementările actuale privind organizarea de servicii şcolare, în special 

privitor la procedurile igienico-sanitare pentru combaterea răspândirii contagiunii.  

Personalul:  

- se angajează să respecte cu scrupulozitate fiecare prescripţie igienico-sanitară şi 

să se deplaseze la muncă doar în absenţa simptomelor legate de SARS - CoV-2;   

- se angajează să adopte toate cerinţele sanitare prevăzute de normele în vigoare, 

inclusiv dispoziţiile privind distanţarea socială;   



- se angajează să respecte cu stricteţe şi scrupulozitate, în cazul infectării cu CoV-2 

a unui copil sau adult care frecventează institutul şcolar, fiecare dispoziţie a 

autorităţii locale de sănătate.  

MATERIALE ŞI ALIMENTE  

Familiile se angajează să le ofere copiilor toate lucrurile necesare pentru 

desfăşurarea activităţilor didactice şi a merendinei, deoarece schimbul de materiale 

între elevi nu poate fi permis.  

     

DIDACTICA LA DISTANŢĂ      

Didactica la distanța va fi activată în cazul unei recrudescențe a virusului SARS - 

CoV-2, în conformitate cu Decretul ministerial nr.  39 din 06/26/2020 -"Plan şcolar 

2020-2021": paragraful "Planul şcolar pentru Predare Digitală Integrată" <<În cazul 

în care tendinţa epidemiologică va crea noi situaţii de emergență la nivel naţional 

sau local, în baza unei  măsuri de reglementare în timp rapid, poate fi dispusă din 

nou suspendarea activităților didactictice în prezenţă şi reluarea activităţii didactice la 

distanţă, prin regimul de didactică digitală integrată. >>     

Didactica la distanță necesită o redefinire și o consolidare a pactului educațional de 

coresponsabilitate între școală și familie, cu referire la normativa adoptată și 

promulgată de IC.  

Şcoala  se angajează să:  

- ofere o utilizare convenabilă a dispozitivelor de care dispune si sa realizeze 

didactica la distanta prin intermediul unor aplicații sustinute și de telefoanele mobile, 

conștienți de faptul că nu toate familiile au la dispoziție aceleași dispozitive 

tehnologice, inclusiv in  raport cu numarul de copii de vârsta scolară;  

- recalibreze și să comunice prin intermediul Registrului Electronic (RE) și/sau a site-

ului obiectivele programului anual și ale criteriilor de evaluare;  

- ia decizii flexibile de predare care sa ia in calcul diferitele situații familiale și 

individuale, mai ales in cazul elevilor cu nevoi educative speciale;    

- opereze într-un interval de timp definit, astfel încât să ajute elevii şi familiile să 

diferențieze timpul de muncă de cel de familie;  

- menţină comunicarea cu familiile în mod individual şi colegial prin intermediul 

canalelor web utilizate în mod obişnuit şi în special a site-ului şi a RE.  

       



Familia  se angajează să:      

- consulte periodic RE şi site-ul Institutului școlar pentru a verifica comunicările şcolii;  

- stimuleze elevul să participe în mod autonom şi responsabil la activităţile didactice 

la distanţă şi la îndeplinirea sarcinilor lui atribuite prin respectarea termenelor limită;  

     

- se asigure ca conținutul lecțiilor, inregistrarea lor și materialele online care sunt 

postate pentru utilizarea educatională, nu sunt folosite in mod neadecvat;  

- verifice respectarea normele in vigoare in materie de protecție a datelor.    



PACTUL DE CORESPONSABILITATE   

INTEGRARE ÎN CONTRASTAREA SARS-CoV-2 A.S. 2020/2021  

 

A se completa şi a se returna semnat.   

 
Eu subsemnatul ________________________________, născut la _____________ (____), 

______/_________/________, cu domiciliul _____________________ (____), adresa: 

__________________________________________________________________________________________

________________________;   

 

Eu subsemnatul ________________________________, născut la _____________ (____), 

______/_________/________, cu domiciliul _____________________ (____), adresa: 

__________________________________________________________________________________________

________________________;  

 

Deţinătorul/ii responsabilitații parentale a elevului/ei _________________________ care frecventează clasa 

__________________ ______________ de la şcoala de vârstă fragedă/primară/secundară de gradul I 

______________________ (I.C. “P. Straneo”) 

DECLARÂM 

ca am luat act de Pactul de Corresponsabilitate și a integrarii sale în emergența COVID-19 între Institutul 

Comprensiv " P.  Strangee ", familia si elevul prin:  

□ site-ul ( www.straneo.it )  

□ Registrul Electronic  

□ documentul disponibil afișat de către Institutul Comprensiv  

și vom comunica numerele de telefon actualizate si mereu accesibile pentru a permite contactul imediat cu 

familia sau persoana de încredere în caz de nevoie  

număr ........................................................... număr .................................................  

număr ........................................................... număr .................................................    

posibil e-mail ...................................................  

Alexandria, __________________  

 

Semnatura ambilor parinți sau a celor care îi înlocuiesc  

 

_______________________ ______________________  

 

Directorul şcolii  

Prof. ssa Raffaella Norese  

(Semnătură olografă înlocuită cu versiunea tipărită  
ex art.  3, paragraful 2 D. Lsg. 39/93)  

 

 

http://www.straneo.it/

