
 
PROTOCOL SANITAR 

pentru cursurile de franceză copii şi adolescenţi 
Institutul Francez  din România - Bucureşti 

(Bd Dacia, nr. 77) 
 

În vederea aplicării actelor normative generale de prevenție şi control împotriva COVID și pentru a asigura 

respectarea normelor, măsurilor și recomandărilor sanitare oficiale în contextul sanitar actual, cursurile se 

vor desfășura fiind respectate următoarele măsuri: 

 

 ACCESUL ÎN INCINTĂ: 
 Pentru a evita aşteptarea şi pentru a evita supraaglomerarea, cursanții vor sosi cu cel mult 10 

minute înainte de lecție. 
 Intrarea în instituţie are loc după verificarea temperaturii (max 37,3°), folosirea covoraşului 

dezinfectant şi igienizarea mâinilor; după această etapă, iar la primele lecții cursanţii vor fi 
îndrumați direct în sălile de curs, ghidați de către organizatori, urmând săgețile direcționale și 
recomandările personalul nostru. 

 Însoțitorii nu vor putea intra în incinta Institutului. 
      ! Este interzis accesul cursanţilor care prezintă temperatură sau simptome de gripă/ febră. 

 
 TRIAJUL ZILNIC:  

 Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi 
aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preşcolarului/ 
elevului la cursuri. 

 Este important ca:  
- părinţii/ reprezentanţii legali ai copilului să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce copiii cu 

simptome nu ar trebui aduşi la cursuri;  
- întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor şi a personalului pentru a diminua 

riscurile de infectare.  
 Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:  

- cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/ sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-
CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli 
infectocontagioase;  

- cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;  
- cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în 

perioada de carantină la domiciliu/ carantină instituţionalizată. 
 

 DISTANȚAREA FIZICÃ: 
 La intrarea în instituṭie, elevii vor aștepta respectând distanța fizică recomandată. 
 În sălile de curs, locurile sunt stabilite astfel încât să existe o distanță între cursanți. 
 Pentru a asigura distanța fizică recomandată, clasele noastre au o capacitate maximă de 8-10 elevi. 
 În fiecare sală, vor fi maximum 10 cursanți și un profesor. 
 Fiecare cursant folosește un pupitru individual. 
 Pentru a evita aglomerarea, elevii părăsesc incinta instituţiei fără să întârzie. 

 
 PURTAREA MAṢTILOR DE PROTECȚIE în conformitate cu reglementările în vigoare    

 Întregul personal didactic/ didactic auxiliar și nedidactic prezent pe durata cursurilor va purta în 
permanenţă mască de protecţie. 

 Toţi cursanţii vor purta obligatoriu în permanenţă mască de protecţie, pe toată durata prezenţei lor 
la curs. 

 Cursantul trebuie să vină la curs cu o mască nouă/ curată pentru fiecare lecție. 
 La exteriorul salii vor exista coșuri speciale pentru a arunca masca veche înaintea utilizării uneia noi. 

 



 
 SEMNALIZARE: 

 Intrarea/ ieșirea, precum și sensul de deplasare pe culoare și către sălile de curs sunt semnalizate 
corespunzător și dezinfectate în mod regulat. 

 Intrarea/ ieșirea cursantilor se va efectua astfel încât distanțarea fizică să fie respectată. 
 La finalul lecției cursanții vor părăsi spațiul respectând marcajele și săgețile. 

 
 MÃSURI SANITARE SPORITE: 

 La intrarea în fiecare sală vor fi aşezate dispensere/ flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini. 
 Curățenia și dezinfecția în săli se va face înainte și după fiecare şedință de curs. 
 În intervalul dintre 2 cursuri, va avea loc igienizarea şi aerisirea sălilor și alimentarea cu diversele 

consumabile: săpun lichid, prosoape de hârtie, substanțe dezinfectante. 
 Cursanţii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de 

folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris etc.) 
 Pe culoare și în spațiile în care se vor desfășura cursurile, vor fi afișate mesaje de informare cu 

privire la normele igienico-sanitare și de prevenţie. 
 Atât cursanţii cât şi întreg personalul prezent au obligația de a se spăla/ de a-și dezinfecta mâinile:  

 a) imediat după intrarea în instituţia organizatoare şi înainte de a intra în sala de curs  
 b) înainte şi după utilizarea toaletei 
 c) după tuse sau strănut 
 d) ori de câte ori este necesar 

 Unitățile de aer condiționat au fost curățate în profunzime pentru a asigura o ventilație adecvată. 
 

 Dacă există un caz confirmat de Covid-19 / cursantul nu se simte bine:  
 În cazul în care cursantul prezintă simptome asemănătoare Covid-19 sau nu se simte bine, trebuie 

să rămână acasă. 
 Dacă un copil nu se simte bine/ prezintă simptome în clasă, va fi condus imediat într-o sală de 

aşteptare desemnată și va fi recuperat în cel mai scurt timp de părinți/ reprezentanți legali. 
 Pentru siguranța cursanților și a personalului nostru, ne rezervăm dreptul de a refuza intrarea 

persoanelor care nu se simt bine/ prezintă simptome Covid-19. 
 În cazul în care copilul este în autoizolare, în carantină, este testat pozitiv sau locuiește cu o 

persoană testată pozitiv sau aflată în carantină, acesta trebuie să rămână acasă şi vă rugăm să ne 
anunțați imediat la inscri@institutfrancais.ro sau 0374 125 209/ 0374 125 224. 

 În cazul în care un cursant/ profesor este testat pozitiv, vom respecta reglementările 
guvernamentale în vigoare, suspendarea temporară a clasei/ claselor afectate pentru o 
perioadă de 14 zile, iar cursurile vor continua online. 

 Orice profesor/ cursant testat pozitiv va prezenta obligatoriu un certificat medical care să confirme 
că nu mai este contagios înainte de a i se permite să se întoarcă la curs. 

Atentie: 

 Institutul Francez își rezervă dreptul să refuze accesul în incinta sa celor care nu respectă 
aceste prevederi în mod responsabil. 

 În cazul în care situația sanitară impune suspendarea temporară a clasei/ claselor care se 
desfășoară la sediul nostru, cursurile vor continua la distanță, via Zoom. 
 

Ne dorim să asigurăm un mediu sigur pentru învățarea limbii franceze, adaptat nevoilor dumneavoastră. 

Vă mulțumim pentru  încrederea și susținerea pe care ni le acordați. Bine ați revenit! 
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