
LICEUL TEORETIC IOAN PETRUȘ, OTOPENI 

ANUNȚ  

DRAGI PĂRINȚI ȘI DRAGI ELEVI 

            Porțile Liceului Teoretic Ioan Petruș, Otopeni se deschid pentru anul școlar 2020-2021, luni, 

14.09.2020, dar în contextul epidemiologic actual  ne regăsim în imposibilitatea desfășurării 

obișnuitei festivități de deschidere. 

Unitatea noastră școlară va funcționa pe perioada pandemiei în sistem HIBRID/scenariul galben, în 

două schimburi, cu toate măsurile sanitare și de protecție necesare. 

 Primele grupe de elevi, cu jumătate de efectiv din schimbul de dimineață sunt așteptate la 

ora 8:00  în curtea unității școlare, în careul special amenajat, de unde vor fi preluați și 

conduși spre sălile de  clase de către învățători și diriginți, după realizarea triajului 

epidemiologic .  

 De asemenea, primele grupe de elevi, cu jumătate de efectiv din schimbul de după-amiază 

sunt așteptate la ora 12:00  în curtea unității școlare, în careul special amenajat, de unde vor fi 

preluați și conduși spre clase de către învățători și diriginți, după termoscanare sau 

termometrizare. 

 Elevii din primele grupe ale claselor pregătitoare sunt așteptați la ora 9:00,  în careul 

amenajat și vor fi preluați de către doamnele învățătoare și conduși spre sălile de clasă, după 

realizarea triajului epidemiologic 

 Celelalte grupe de elevi, aflate acasă sunt invitate să utilizeze aplicația Microsoft Teams 

pentru a intra în legătură cu profesorii și colegii lor. 

Accesul în curtea unității școlare se va realiza pe porțile și intrările desemnate conform 

procedurii de acces anexată. 

Pentru prevenirea riscului de îmbolnăvire, elevii,  personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

vor purta mască de protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu 

substanțe dezinfectante sau săpun. 

NE AȘTEAPTĂ UN DRUM DIFICIL ÎMPREUNĂ ȘI  DORIM SĂ VĂ URĂM SĂNĂTATE ȘI 

SUCCES ÎN ACEST NOU AN ȘCOLAR 

                            CONDUCEREA UNITĂȚII ȘCOLARE 

  Pentru protecția copiilor și a personalului nostru, conform  aliniatului 3, capitolul  III, din Anexa 1 - 

Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada 

pandemiei COVID-19  aprobat prin ordin comun MS-MEC nr 5487/1494/2020 privind măsurile de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și  indicațiilor transmise de 

către Inspectoratul Județean Ilfov, ACCESUL VIZITATORILOR/PĂRINȚILOR ȘI 

PERSOANELOR STRĂINE ÎN CURTEA ȘI CLĂDIRILE UNITĂȚII ȘCOLARE ESTE INTERZIS 

PE  PERIOADA PANDEMIEI COVID- 19.   
 
                                                                                            
Informații suplimentare veți afla din scenariul de redeschidere și procedura de acces anexate, precum și de la 

învățători/diriginți.  


