PROTOCOL SANITAR EXAMENE DELF-DALF
12-13 FEBRUARIE 2022

În vederea aplicării actelor normative generale de prevenție și control împotriva COVID-19 și pentru a
asigura respectarea normelor și recomandărilor sanitare oficiale
în contextul actual, examenele DELF-DALF se vor desfășura respectând următoarele măsuri:
Participarea la examen a candidaților care au peste 12 ani este permisă doar prin prezentarea
Certificatului digital al UE privind Covid, care dovedește că :
 sunt vaccinați cu schema completa pentru care au trecut minim 10 zile de la finalizarea ei;
 au trecut prin boală;
 au rezultat negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore;
 au rezultat negativ al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 48 de ore.
-

Intrarea în incinta locului de desfășurare (Liceul) are loc după verificarea temperaturii (max.
37,3º C), folosirea covorașului dezinfectant și igienizarea mâinilor cu substanțe dezinfectante.
Candidatul va primi mască de protecție în cazul în care aceasta a fost uitată, pierdută sau
deteriorată.
!!! Este interzis accesul candidaților care prezintă febră sau simptome de gripă.

-

Candidații vor purta obligatoriu în permanență mască de protecție (de tip chirurgical sau
FFP2), pe toată durata prezenței lor în Liceu.

-

Întreg personalul didactic/ didactic auxiliar și nedidactic prezent pe durata acestui examen va
purta mască de protecție (de tip chirurgical sau FFP2).

-

Intrarea/ieșirea, precum și sensul de deplasare pe culoare și către sălile de examen sunt
semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat. Intrarea/ ieșirea candidaților se va
efectua astfel încât distanțarea fizică să fie respectată.

-

La începutul și sfârșitul probelor, va avea loc igienizarea și aerisirea sălilor de examen și
alimentarea cu diversele consumabile : săpun lichid, prosoape de hârtie, substanțe
dezinfectante.

-

În fiecare sală, vor fi maximum 10 candidați și 1 supraveghetor. Ușile sălilor vor fi menținute
deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

-

Nu se vor consuma în comun alimente sau băuturi și nu se vor schimba între candidați
obiecte de folosință personală (telefoane, instrumente de scris, dicționare etc.)

-

După terminarea probelor de examen, candidații părăsesc Liceul, fără să întârzie în
incinta/curtea lui.

-

Însoțitorii nu vor pătrunde în incinta Liceului

-

Liceul care găzduiește examenele își rezervă dreptul să refuze accesul în incinta sa celor care
nu respectă aceste prevederi în mod responsabil.
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ATENȚIE :
- Triajul epidemiologic se efectuează acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și
aprecierea stării generale de sănătate;
-

Nu se vor prezenta la examen :
o Cei cu temperatura mai mare de 37,3°C și/sau simptomatologie specifică infectării cu
SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație, diaree, vărsături) sau alte boli
infectocontagioase;
o Cei confirmați cu infecție SARS-CoV-2, aflați în izolare la domiciliu;
o Cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 aflați
în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată.
Normele, măsurile și recomandările sanitare de mai jos vor fi actualizate în funcție de
reglementările guvernamentale din perioada 12-13 februarie 2022.
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