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 Informații  
despre coronavirus 
pentru părinți și tutori 

Dragi părinți și tutori, 

Buna desfășurare a programelor de educație și de îngrijire a copiilor în contextul pandemiei de coronavirus 
presupune o bună colaborare între părinți, pedagogi, copii și adolescenți. 
  
Răspunsurile oferite în acest dosar au scopul de a elimina incertitudinile pe care le aveți și de a vă prezenta 
măsurile actuale impuse de pandemia de coronavirus în grădinițe, creșe și unitățile în care se desfășoară 
activități extrașcolare.   
 
Împreună cu dumneavoastră, dorim să vă ajutăm copilul să facă față acestei crize.  
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ÎNTREBĂRI GENERALE 

Sunt deschise grădinițele, creșele și unitățile în care se desfășoară activități extrașcolare?  
Se preconizează închiderea lor?  
Grădinițele, creșele și unitățile în care se desfășoară activități extrașcolare sunt deschise. Nu se 
preconizează închiderea instituțiilor de învățământ, iar această măsură va fi luată, numai în cazuri 
individuale justificate, de către autoritățile administrative regionale.  

Cum sunt reglementate măsurile actuale de prevenire a infectării cu coronavirus?  
Măsurile luate pentru a preveni infectarea cu coronavirus sunt reglementate cu ajutorul unui sistem de tip 
semafor.  

Unde găsesc o prezentare generală a culorilor aferente sistemului tip semafor și a măsurilor 
corespunzătoare asociate? 
Sistemul tip semafor pentru instituțiile de învățământ elementar va fi afișat la avizier în grădinițe, creșe și 
instituțiile în care se desfășoară activități extrașcolare.  

Le este permis copiilor cu vârsta obligatorie pentru frecventarea grădiniței să rămână acasă în contextul 
pandemiei de coronavirus?  
Se aplică obligația de frecventare a grădiniței. Totuși, în cazul în care o instituție se află în scenariul roșu, 
este posibilă absența. 

Cum se va asigura furnizarea promptă a informațiilor relevante? 
Vă rugăm să furnizați datele dumneavoastră de contact actuale și, ca măsură de precauție, datele de 
contact pe cale digitală, astfel încât instituția dumneavoastră de învățământ să vă poată contacta în orice 
moment.  

INTRAREA ÎN ȘI PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE DIN  
INSTITUȚIILE DE EDUCARE ȘI ÎNGRIJIRE A COPIILOR  

De ce trebuie să țin cont când îmi însoțesc copilul în instituție, respectiv când îl întâmpin la ieșire?  
Părinții care aduc și iau copiii de la școală și îi întâmpină la terminarea programului trebuie să rămână la 
intrarea în școală. Pentru a se evita aglomerația, aceștia trebuie să părăsească instituția cât mai repede 
posibil. 

Ce măsuri de igienă trebuie să respect? 
Trebuie să vă dezinfectați mâinile la intrarea în instituție, să purtați o mască pentru gură și nas și să păstrați 
distanța (cel puțin un metru).  

Îmi este permis să îmi însoțesc copilul în perioada de acomodare? 
Da, copiii pot și trebuie (!) să fie în continuare însoțiți de că o persoană cunoscută în timpul fazei de 
acomodare. Pedagogii vă vor oferi detalii cu privire la procedura actuală la fața locului.  

În ce situație nu îmi este permis să îmi însoțesc copilul în grădiniță, în creșă sau în unitatea în care se 
desfășoară activități extrașcolare?  
Vă rugăm să nu intrați niciodată în aceste instituții dacă nu vă simțiți bine. 
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FRECVENTAREA INSTITUȚIILOR DE EDUCARE ȘI ÎNGRIJIRE A COPIILOR 

În ce situație nu îi este permis copilului meu să frecventeze instituția?  
În cazul în care copilul dumneavoastră nu se simt bine, are temperatură ridicată (peste 37,5° C), suferă de 
afecțiuni respiratorii (de  exemplu, dispnee, dificultăți la înghițire) și/sau tulburări gastro-intestinale, 
acestuia nu îi este permis să frecventeze instituția de învățământ.  

De unde pot obține informații în cazul în care am întrebări legate de sănătatea copilului meu? 
În principiu, pentru copiii bolnavi din instituțiile municipale se aplică prevederile serviciului medical. 
Indicațiile în acest sens sunt disponibile în fișa de informații „Copilul bolnav” disponibilă în instituții.  

CE MĂSURI TREBUIE LUATE LA DOMICILIU  
PENTRU A PREVENI INFECTAREA CU CORONAVIRUS  
Ce pot face pentru a susține și la domiciliu măsurile luate în grădinițe, creșe sau unitățile în care se 
desfășoară activități extrașcolare? 
Măsurile de igienă (spălarea mâinilor etc.) trebuie să devină o obișnuință și în viața dumneavoastră 
familială de zi cu zi. Fiți conștienți de rolul dumneavoastră de model pentru copil.  

Trebuie să vorbesc cu copilul meu despre situația actuală generată de coronavirus?  
Da, abordați acest subiect. Folosiți un limbaj potrivit vârstei copilului dumneavoastră pentru a vorbi despre 
situația actuală și, pe cât se poate, rămâneți calmi în timpul acestei discuții. 
Cum să procedez dacă copilul meu își face griji?  

Priviți cu seriozitate îngrijorările copilului dumneavoastră. Ascultați-vă copilul și discutați cu el despre 
întrebările pe care le are. Asigurați-l că toți putem contribui activ la protecția noastră.  
Cum îi pot comunica copilului meu informații de specialitate despre coronavirus? Vă stau la dispoziție  
diverse surse (cărți ilustrate, videoclipuri etc.) cu informații concrete, corespunzătoare vârstei copilului 
dumneavoastră. Pedagogii din instituția dumneavoastră vă vor ajuta să  
găsiți varianta potrivită pentru dumneavoastră. 

Pot și trebuie să mă pregătesc și să-mi pregătesc familia pentru o posibilă carantină?  
Perioadele de carantină impuse prin lege reprezintă o provocare pentru întreaga familie. Măsurile 
preventive pot fi utile pentru a face față cu succes unei astfel de perioade. Gândiți-vă ce activități poate 
desfășura copilul dumneavoastră în această perioadă.  
 
Trebuie să vă gândiți în prealabil și la posibilitățile de comunicare cu familia, prietenii, instituția de 
învățământ etc. 

ÎNTREBĂRI 
În cazul în care aveți întrebări suplimentare, adresați-vă pedagogilor din cadrul instituției dumneavoastră 
de învățământ. În funcție de posibilități, aceștia vă vor oferi cu plăcere ajutor sau vă vor îndruma către o 
instituție corespunzătoare. 
 


