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Dragi copii, părinți si colegi! 

Iată că începe un nou an școlar!  

Bine ați venit și bine ne-am regăsit, sănătoși , veseli și voioși! 

  
 

Deși acest an școlar este atipic, mai *altfel* pentru noi toți, împreună vom 

depăși toate dificultățile și, mai mult decât oricând, e foarte important să fim 

echipa care am fost și până acum. 

 

Pentru a proteja copiii împotriva infectării cu virusul COVID -19, noi , 

cadrele didactice, avem nevoie ca, dumneavoastră părinții, să abordați ,cu 

seriozitatea care vă caracterizează, următoarele aspecte, și să-i familiarizați 

pe copii cu aceaste norme de conduită . 

Iată pașii care trebuiesc urmați , în pregătirea copiilor pentru școală, în 

vreme de pandemie: 

1. Pregătiți pe cât posibil, din timp, copiii, cu rutina de a purta mască.  

Explica-ți-le că nu trebuie să se teamă  deoarece, masca e un bun 

prieten, îi apără de infecții, praf și posibile înbolnăviri. 
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2. Explicați-le cum să o poarte corect!  

  

 

 

  

 

 

 

 

                    Este foarte bine să învețe acest lucru într-un mediu familiar.    

                    Exersați purtarea acesteia. 

 

3. Explicați copiilor , pe cât posibil, ce înseamnă distanțarea fizică, și cât 

este de importantă, atât pentru siguranța pesonală, cât și a celor din 

jur. 

 

 

 

 

 

 

4. Explicați copiilor cât de importantă este igiena personală pentru 

sănătate, și ajuta-ti-i să dobândeacă un nivel cât mai ridicat de 

autonomie personală în însușirea acestor deprinderi : 

- Spălatul/dezinfectatul mânuțelor(fișă anexată) 

- Mersul la toaletă  (fișă anexată) 

-  

 

 

 

 

 

 

În afară 

Înăuntru 

Timp de 20 secunde 
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5. Dezvoltați și cultivați încrederea copiilor în personalul școlii.  

Vă asigurăm că măsurile luate de unitatea noastră școlară , pentru a 

crea o stare de confort fizic și psihic,  respectă reglementările și 

legislația în vigoare și au ca scop prevenirea oricărei situații de 

îmbolnăvire. Ne dorim, ca și dumnavoastră , ca,   școala să înceapă în 

condiții de deplină siguranță, pentru noi toți. 

 

 
 

6. Asigurati copiii că sunt iubiți, că toată lumea îi va ajuta, cultivându-le 

astfel un sentiment de siguranță, de echilibrare emoțională. În primul 

rând , este necesar și foarte important, ca dumneavoastră, să credeți și să 

conștientizați acest lucru. 

 

Ca și dumneavoastră, dragi părinți, ințelegem necesitatea începerii școlii 

în deplină siguranță, a continuării terapiilor corectiv -recuperatorii 

pentru copii. Cu toate că este totul nou și diferit, chiar și această formă 

de socializare destul de restrictivă, le este necesară, pentru echilibrare 

emoțională, pentru revenirea la rutina cu, care,  au fost obișnuiți. 

 

Tot ceea ce trebuie să facem, este să fim precauți, să respectăm regulile, 

să ne respectăm unii pe alții. 

 

 

Mult succes! 


