
Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu" 

F05 

 

Sfaturi utile pentru părinţii 

 

Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva 

infecţiei cu noul coronavirus; 

Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca 

înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei; 

Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale 

stării lui emoţionale; 

Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre 

cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea 

distanţei; 

Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce 

acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este 

necesar; 

Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi 

necesitatea purtării acesteia; 

Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu 

alţi elevi obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, 

instrumente de scris etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii 

grupe/clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii); 

Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 

computer, mouse etc.); 

Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală; 

În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), 

diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi 

nu duceţi copilul la şcoală; 

În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat 

acasă şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz. 
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Tipuri de mesaje pentru instruirea periodică a elevilor 

 

 

- Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun; 

- Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane; 

- Poartă corect masca de protecţie. 

 

 

AŞA DA: 

- Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască 

- Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri 

- Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare 

- Pune masca cu partea colorată spre exterior 

- Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului 

- Acoperă nasul, gura şi bărbia 

- Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe lateralele feţei 

- Evită să atingi masca 

- Scoate masca apucând-o de barete 

- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi 

- După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac 

- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca 

 

 

AŞA NU: 

- Nu folosi o mască ruptă sau umedă 

- Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie 

- Nu purta o mască prea largă 

- Nu atinge partea din faţă a măştii 

- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea 

măştii 

- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane 

- Nu refolosi masca 

- Nu schimba masca cu altă persoană 

- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate. Acoperiţi gura şi nasul cu 

o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutaţi 

sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată. 

- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind şerveţele/lavete/produce 

biocide/virucide. 

- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau dificultăţi 

la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală. 

- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji. 

 

 


