
INTRĂRI ȘI IEȘIRI 
  

Aspecte de luat în considerare: 
 
Porțile școlii vor rămâne deschise timp de zece minute, dimineața de la 08:25 la 
08:35 și de la 14:55 la 15:05 după amiaza, astfel încât elevii să poată intra fără 
aglomerări și cu suficient timp. După 5 minute de la ora stabilită, ușile se vor 
închide din nou. 
Studenții care se prezintă după închiderea ușilor nu vor putea intra în centru 
direct, ci trebuie să aștepte în hol până când vor fi preluați de portar. Sunt 
însoțite de un adult acele persoane care aparțin oricăruia dintre grupurile de la 
P3 până în clasa a 2-a și, imediat după spălarea mâinilor, vor fi însoțiți în clasă. 
 
Intrările și ieșirile din centru se vor realiza în mod independent pentru fiecare 
dintre comunități. 
 

Comunitatea grupei mici (P3, P4, P5 și clasa 1) 
Intră și iese pe ușa cu acces la strada Àngel Guimerà. Se aliniază în fața ușii, 
cu menținerea distanței, iar când ușa se deschide, grupul poate intra. Încetul cu 
încetul vor intra treptat pe măsură ce ajung la școală. 
 

Comunitatea grupei mijlocii (Clasa a 2-a, a 3-a și a 4-a) 
Intră pe ușa din curtea cu acces la Avenida 3 de Abril. Elevii trebuie să 
avanseze cât mai aproape de perete și, înainte de a intra, se vor alinia pe 
trotuarul din dreapta ușii, pe lângă peretele clădirii. 
 

Comunitatea grupei mari (Clasa a 5-a, a 6-a și 1-ul an din cadrul 
Ciclului Secundar Obligatoriu) 
Intră și iese pe ușa cu acces la strada la Avenida 3 de Abril (rampă). Elevii nu 
trebuie să acceseze rampa până când nu se deschide ușa școlii, evitând astfel 
aglomerația. 
 

Comunitatea tineretului (Clasa a 2-a, a 3-a și a 4-a din cadrul 
Ciclului Secundar Obligatoriu) 
Intră și iese pe ușa cu acces la Avenida 3 de Abril, la fel ca și comunitatea 
grupei mijlocii. Aceștia trebuie să intre prin partea pistei din curte, pentru a nu 
se amesteca cu elevii din grupa mijlocie. Înainte de a intra, se aliniază pe 
trotuarul din stânga ușii. 
 
La fel și profesorii, intră și ies pe ușa comunității care le este desemnată. 
 
ȚINEȚI MINTE: Trebuie să menținem o distanță sigură în orice moment și nu 
putem intra în școală fără mască. 
Trebuie evitate aglomerațiile la intrări și ieșiri, fiind necesară prezența școală cu 
suficient și necesar timp înainte pentru a lăsa copiii sau pentru a veni după ei. 
 
La fiecare dintre ușile de acces în centru există un voluntar care se asigură că 
sunt respectate măsurile de securitate. Trebuie să colaborați cu acesta. 
 



 
FOARTE IMPORTANT! Atunci când copii dvs. sunt carantinați sau așteaptă 
rezultatele testelor PCR (fie ca membri ai unui grup stabil, fie din cauza unor 
situații personale sau familiale) NU TREBUIE SĂ IEȘIȚI PE STRADĂ ȘI NICI 
SĂ VENIȚI LA ȘCOALĂ SAU LA LICEU PENTR A-I ÎNSOȚI SĂ-ȘI IA 
FRATELE SAU PENTRU ORICE ALT MOTIV până la terminarea carantinei și 
după 72 de ore fără niciun simptom. 
 
De asemenea, este esențial ca în timpul perioadei de izolare la domiciliu, să 
păstrați măsurile recomandate de cadrele sanitare: să stați într-o cameră 
izolată, să curățați separat ustensilele de bucătărie... 
 
 
Haideți, curaj! Împreună vom depăși aceste situații! 
 


