
 
 
 
 
 

PROTOCOL SANITAR 
pentru cursurile de franceză copii şi adolescenţi 

Institutul Francez  din România - Bucureşti 
(Bd Dacia, nr. 77) 

 

 

Pentru a asigura respectarea normelor, măsurilor și recomandărilor sanitare în contextul 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. 
 

 DISTANȚAREA FIZICÃ: 
 La intrarea în instituṭie, elevii vor aștepta respectând distanța fizică recomandată. 
 Fiecare cursant folosește un pupitru individual. 

 
 PURTAREA MAṢTILOR DE PROTECȚIE este recomandată, dar nu obligatorie.    

 
 MÃSURI SANITARE: 

 La intrarea în instituţie şi în fiecare sală vor fi aşezate dispensere/ flacoane cu soluţie dezinfectantă 
pentru mâini.  

 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/ cursantul nu se simte bine:  
 În cazul în care cursantul prezintă simptome asemănătoare Covid sau nu se simte bine, trebuie să 

rămână acasă. 
 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 cursurile vor continua online. 

 

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 (re)venit! 
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