
 

SFATURI UTILE PENTRU PǍRINŢI 

(extras din Ordinul comun al MEC nr. 5487/31.08.2020 şi MS nr. 1494/31 august 2020 

pentru aprobarea mǎsurilor de organizare a activitǎţii în condiţii de siguranţǎ 

epidemiologicǎ pentru prevenirea îmbolnǎvirilor cu virusul SARS-CoV-2) 

 

 

 Vorbiti cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar si pe cei din 

jur impotriva infectiei cu noul coronavirus; 

 Explicati-i copilului ca, desi scoala se redeschide, viata de zi cu zi nu va fi la 

fel ca inainte, deoarece trebuie sa avem grija de noi si sa evitam raspandirea 

infectiei; 

 Acordati atentie starii mentale a copilului si discutati cu el despre orice 

modificari ale starii lui emotionale; 

 Invatati-va copilul sa se spele pe maini corespunzator: atunci cand ajunge la 

scoala, cand se intoarce acasa, inainte   si dupa servirea mesei, inainte si 

dupa utilizarea toaletei si ori de  cate ori este necesar; 

 Vorbiţi cu copilul despre cum respectǎm sfaturile generale cu privire la o 

igienǎ corespunzǎtoare şi la pǎstrarea distanţei 

 Invatati-va copilul cum sa poarte corect masca de protectie si explicati-i 

importanta si necesitatea purtarii acesteia 

 Sfatuiti-va copilul sa nu consume in comun mancarea sau bauturile si sa nu 

schimbe cu alti elevi obiectele de folosinta persoanala (telefon, tablete, 

instrumente de scris, jucarii). Nu oferiti nimic de mancat sau de baut 

intregii grupe/ clase la ziua de nastere sau cu alte ocazii; 

 Curatati/dezinfectati zilnic acasa obiectele de uz frecvent ale copilului 

(telefon, tabletǎ, computer, mouse) 

 Evaluati  zilnic starea de sanatate a copilului inainte de a merge la scoala; 

 In situatia in care copilul are febra, simptome respiratorii (tuse, dificultati in 

respiratie), diaree, varsaturi, contactati telefonic medicul de familie sau 

serviciile de urgent dupacaz, si nu duceti copilul la scoala; 

 In cazul in care copilul de imbolnaveste in timpul programului (la scoala), 

luati-l imediat acasa si contactati  telefonic medicul de familie  sau serviciile 

de urgenta, dupa caz. Este nevoie ca parintii sa constientizeze cat este de 

importanta izolarea la domiciliu si netrimiterea in colectivitate a copilului 

cu cel mai mic semn de boala infecto-contagioasa. 

 

 

 

 


