PRECIZĂRI: CADRE DIDACTICE ȘI PREȘCOLARI/ELEVI CARE FAC PARTE DINTR-O GRUPĂ DE RISC
Personalul didactic din cadrul unităţilor de învăţământ/conexe/instituţiilor de învăţământ aflat în
grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu
imunitate deficitară, poate desfăşura activităţi didactice în sistem online numai în baza unei
adeverinţe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. În acest caz, conducerea
unităţii/instituţiei va adapta orarul şcolar în mod corespunzător sau va identifica alte soluţii de
derulare a cursurilor.
Preşcolarii/Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii
cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli
imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau
alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al
părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.
Pentru preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, conducerile unităţilor de învăţământ
vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online.
Preşcolarii/Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc precum şi părinţii acestora pot fi consiliaţi de
medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare.
Preşcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o
evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea
medicului curant şi cu acordul părinţilor/ reprezentantului legal.
Preşcolarii/Elevii cu dizabilităţi, care optează pentru participarea la cursuri, în funcţie de specificul
afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.
Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi
adaptate nevoilor acestora, cu avizul DSPJ.
Situaţia în Caraș-Severin:
Număr elevi cu vulnerabilităţi
care solicită desfășurarea
învăţării în sistem on-line

Număr cadre didactice cu
vulnerabilităţi cronice, certificate
de un medic de la Medicina Muncii

Număr cadre didactice
confirmate pozitiv cu
virusul SARS-CoV-2
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Elevii care au vulnerabilităţi care sunt certificate medical, care au avut adeverinţă, spre exemplu în
primul semestru, nu sunt obligaţi să-şi reînnoiască acele adeverinţe. Adeverinţele din primul
semestru, care atestă vulerabilităţi ce-i împiedică să meargă la şcoală cu prezenţă fizică, sunt
valabile în continuare.
Părinţii vor avea un rol important în trierea copiilor și sunt rugaţi să nu-i trimită la școală în cazul în
care aceștia au simptome. Pentru toţi acei copii care prezintă simptome specifice într-o cât de mică
măsură, se recomandă a nu fi trimişi în colectivitate, la şcoală. Nu se vor pune absenţe în aceste
situaţii, trebuie un simplu anunţ făcut cadrului didactic, diriginte, profesor.
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