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REZUMAT

În 2020, societatea se confruntă cu cea mai 
mare criză a secolului XXI: pandemia SARS-CoV-2. 

Evoluția acesteia în ultimele luni a determinat 
guvernele din întreaga lume să ia măsuri pentru a în-
cetini răspândirea bolii până la găsirea unui vaccin 
sau tratament. Un exemplu este încetarea predării față 
în față, în școli.

Articolul analizează întreruperea anului școlar 
curent și orientările sugerate de actorii internaționali 
cheie, pentru redeschiderea instituțiilor de învățământ. 
Arătăm că studiile de pe tot globul au ajuns la conclu-
zia că închiderea școlii are un impact major pentru 
elevi și că starea lor de sănătate, mentală și fi zică, sunt 

puse în pericol de efectele secundare, economice și 
sociale ale pandemiei, elevii din medii defavorizate 
fi ind afectați cel mai tare. 

Orientările privind redeschiderea școlilor ur-
mează două căi majore: una în care școlile se redes-
chid folosind un model hibrid și una în care școlile se 
deschid complet, dar cu restricții. Se propun proceduri 
foarte stricte. Măsurile cheie includ aerisirea regulată 
a sălilor de clasă, spălarea mâinilor pentru mai mult 
timp și mai des, distanțarea socială și masca. 

În cazul apariției vreunui caz, urmărirea con-
tactelor și evaluarea necesității închiderii școlii.
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COVID-19
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ABSTRACT

2020 has faced society with the largest crisis of 
the 21st century: the SARS-CoV-2 pandemic. As we 
have seen the virus unravel over the past few mon-
ths, governments across the world have taken various 
measures to slow the spread of the disease until a vac-
cine or treatment is found. An example is the suspen-
ding of face to face teaching.

In this review, we analyse the disruption caused 
by Covid-19 to the current academic year and what 

guidelines key international players suggest for the 
re-opening of educational institutions. We show that 
studies across the globe have concluded that missing 
school has a great impact for pupils, and that their 
welfare, mental and physical health are put in grave 
danger by the economic and social side effects of the 
pandemic, with pupils from underprivileged back-
grounds being hit the hardest.

We fi nd that guidelines on school re-openings 
follow two major paths: one where schools re-open 
using a hybrid model and one where schools open 
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fully but with restrictions. The hybrid model appears 
when there is a mix of students returning to the class-
rooms and staying at home. The full return is adorned 
with very strict procedures around hygiene and con-
tact tracing for confi rmed cases of Covid-19 within 
the institution. Key takeaways include regular airing 

of classrooms, washing hands for longer and more 
frequently, social distancing, and wearing masks.

All key players recommend contact tracing for 
confi rmed cases as a method of containing local out-
breaks within schools.

KEY-WORDS: reopening of schools, 
COVID-19

Începutul anului 2020 a pus umanitatea în fața 
unei surprize neplăcute. Astfel, în luna ianuarie, o 
nouă tulpină din familia coronavirus a fost identifi cată 
pentru prima dată în Wuhan, Hubei, China, prin studi-
erea unui cluster de cazuri de boală respiratorie acută, 
cu etiologie necunoscută, apărute în decembrie 2019 
în respectiva locație. Noua tulpină a fost denumită 
SARS COV 2 iar boala cauzată de ea, COVID 19 [1].

Globalizarea, lipsa de sincronizare a mecanis-
melor internaționale de reacție, insufi cienta cunoaș-
tere a etiopatogenezei si a epidemiologiei acestei noi 
infecții în primele luni de la declanșare, au făcut răs-
pândirea epidemiei de neoprit. În mod profund pre-
ocupată atât de nivelurile alarmante de extindere și 
de severitate, cât și de gradul de inacțiune ale țări-
lor afectate, la 11 martie 2020, OMS a declarat CO-
VID-19, pandemie [2] .

Din acel moment și până în decada a treia a 
lunii august 2020, la nivel global, au fost infectate 
cu noul coronavirus, 23.605.000 persoane, iar dintre 
acestea, 812.657 au decedat [3]. 

Această dinamică a cifrelor arată impactul deo-
sebit de puternic pe care pandemia îl are asupra socie-
tății de astăzi, cu multiple consecințe: medicale, so-
ciale, economice, politice, culturale, demografi ce etc. 

Fiecare dintre cele 215 țări în care au apărut 
cazuri, de la declararea pandemiei [3], a aplicat mă-
suri în vederea limitării extinderii infecției în popu-
lație, în dorința de a câștiga timp pâna la găsirea unui 
tratament specifi c sau al unui vaccin efi cient. Aceste 
măsuri au inclus, cu durată și extindere variabilă de 
la țară la țară: închiderea școlilor și a universităților, 
a hotelurilor și a restaurantelor, a parcurilor, anularea 
zborurilor și a evenimentelor publice și a celor spor-
tive, obligativitatea purtării măștii faciale în spațiile 
închise /deschise, carantina, triajul la frontiere sau 
la intrarea in spații publice, limitarea deplasărilor în 
afara scopurilor esențiale, telemunca, etc. În acest 

context, este de necontestat fa  ptul că viețile a mili-
oane de oameni au fost infl uențate, într-un mod sau 
altul, de pandemia cu SARS COV 2.

În viitorul imediat apare însă o nouă provocare, 
anume pregătirea modului în care urmează să se ini-
țieze și deruleze activitatea în noul an școlar. 

În acest context, articolul își propune:
a) să evidențieze principalele aspecte legate de 

modul în care pandemia cu SARS COV 2 a perturbat 
cursul normal al anului școlar 2019/2020 si consecin-
țele imediate ale acestei situații,

b) să prezinte pregătirile pe care autoritățile din 
diferite țări, le fac în vederea începerii anului școlar 
2020/2021, în condiții de maximă siguranță pentru 
elevi, părinți și cadre didactice.

O scurtă analiză a situației la nivel internațional 
evidențiază faptul că, în 186 dintre țările afectate de 
pandemie, în vederea limitării transmiterii infecției în 
rândul copiilor, tinerilor dar și în familiile acestora, 
grădinițele și școlile au fost închise, încă de la primele 
cazuri în populațiile respective. Această măsură a vi-
zat 1,5 miliarde de copii și tineri, reprezentând 89% 
din totalul acestora la nivel global [4].

Pentru continuarea procesului educational, so-
luția la care s-a recurs, în majoritatea țărilor afectate 
de pandemie, a fost invățământul online. Deși o me-
todă salutară pentru mulți elevi, cadre didactice și pă-
rinți, aceasta a presupus resurse fi nanciare și logistice 
inaccesibile pentru unii la momentul respectiv, deter-
minând apariția de inechități în sistem, atât în rândul 
elevilor dar și al cadrelor didactice [5]. În plus, potri-
vit jurnalistului Andreas Kluth, citat de Bloomberg, 
profesorii au fost, la rândul lor, expuși stresului cauzat 
de un alt stil de predare, cel online, pentru mulți dintre 
ei necunoscut sau imposibil de realizat din cauza lip-
surilor materiale [6].

Deoarece închiderea școlilor s-a dovedit o mă-
sură care s-a extins în timp pe durata mai multor luni, 
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acest lucru fi ind impus de evoluția greu de controlat 
a pandemiei, s-au inițiat studii care să constate conse-
cințele, sociale sau medicale.

O exprimare concisă, în acest sens, o au cer-
cetătorii din UK, care afi rmă că [7]: „lipsa școlii 
crește inegalitățile, reduce șansele de viață ale copi-
ilor și poate agrava problemele de sănătate fi zică și 
psihică. Școala îmbunătățește sănătatea, învățarea, 
socializarea și oportunitățile pe tot parcursul vieții, 
inclusiv ocuparea forței de muncă. Nu a fost posibilă 
reducerea inegalităților societale doar prin furnizarea 
de educație la domiciliu. Participarea la școală este 
foarte importantă pentru copii și tineri.“ 

Această concluzie este susținută și de alte ra-
poarte și/sau personalități. Astfel, raportul „Impactul 
Covid-19 asupra copiilor din Europa“ [8], realizat de 
Save the Children International, se referă la urmările 
fără precedent ale pandemiei asupra educaţiei şi sigu-
ranţei copiilor, analizând situaţia din 11 ţări: România, 
Suedia, Italia, Spania, Olanda, Finlanda, Germania, 
Norvegia, Albania, Bosnia – Herţegovina şi Kosovo. 
Concluzia raportului este că, indiferent de ţară, copiii 
cei mai săraci sunt și cei care au cel mai mult de sufe-
rit. Şcolile sunt pentru copii în primul rând un spaţiu 
de învăţare dar sunt și acele locuri sigure unde pot 
primi hrană, pot avea acces la protecţie şi servicii de 
consiliere şi se pot juca cu prietenii. Profesorii pot fi  
pentru ei persoanele la care pot apela mai întâi atunci 
când au nevoie de ajutor şi care îi pot proteja. Însă, 
odată cu închiderea şcolilor, copiii nu mai au parte de 
aceste elemente importante pe care mediul şcolar le 
poate oferi. În opinia jurnalistului Andreas Kluth [8], 
părinții din mediile defavorizate nu pot să își susțină 
material copiii, iar cei care nu pot presta telemunca nu 
îi pot supraveghea sufi cient, cu consecințe nefaste în 
educația acestora. 

Referindu-se la urmările medicale ale închide-
rii școlilor, Conferențiar dr. Mihai Craiu, afi rmă [9]: 
„Școala este categoric necesară. Tuturor copiilor. Nu 
numai din punct de vedere academic dar și din punct 
de vedere emoțional și al sănătății generale. Este do-
vedit că lipsa școlii afectează sănătatea în mod direct, 
prin creșterea sedentarismului și a greutății corporale, 
prin creșterea inatenției și reducerea gradului de răb-
dare, prin creșterea gradului de violență, prin creș-
terea timpului de expunere zilnică la ecrane (cu tot 

cortegiul de efecte asupra ochilor, timpului de somn 
și paternului de alimentație)“.

Complexitatea problemei a făcut ca organisme 
cu reputație să se implice în elaborarea unor observa-
ții si recomandări utile în luarea deciziilor legate de 
reînceperea anului școlar. 

Astfel, OMS afi rmă că decizia de a închide sau 
redeschide școlile trebuie ghidată de managementul 
riscului, în vederea maximizării stării de bine și a be-
nefi ciilor pentru sănătatea elevilor, profesorilor și per-
sonalului auxiliar.

Elementele care trebuie evaluate în vederea 
unei decizii corecte de deschidere / închidere a școlii, 
sunt [16]:

1. raportul risc / benefi cii în condițiile evoluții-
lor locale ale numărului de cazuri COVID 19;

2. evaluarea capacității de răspuns rapid a auto-
rităților locale;

3. existența /nivelul colaborării dintre școli și 
autoritățile de sănătate publică locală.

Astfel, măsurile de prevenție și control pro-
puse, sunt:

a) elaborarea de politici și protocoale în vede-
rea asigurării resurselor umane și de infrastructură;

b) evaluarea capacității elevilor de înțelegere a 
cerințelor de distanțare și a purtării măștii;

c) asigurarea securității și siguranței pentru cei 
cu vulnerabilități care pot necesita atenție specială;

d) aplicarea strictă a măsurilor de igienă a mâi-
nilor și de curățenie a spațiilor; 

e) „STAI ACASĂ DACĂ EȘTI BOLNAV“, și 
triaj medical la intrarea în școală;

f) asigurarea comunicării optime cu părinții;
g) asigurarea continuității serviciilor de servire 

a mesei, a suportului psihosocial;
h) menținerea distanței de cel puțin 1 metru;
i) posibilitatea predării la distanță prin interme-

diul emisiunilor radio-tv;
j) asigurarea ventilației naturale a spațiilor iar 

acolo unde acest lucru nu este posibil, întreținerea co-
rectă a instalațiilor destinate acestui scop

UNESCO prezintă „Plan for school reopening“. 
Acesta recomandă [10] ca inițial să se facă o evaluare 
fi nanciară a urmărilor pandemiei asupra bugetului na-
țional și a infrastructurii necesare, în vederea stabili-
rii condițiilor de redeschidere în siguranță, iar acolo 
unde este cazul, să se inițieze lucrări de renovare și 
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modifi care a clădirilor. În ceea ce privește resursa 
umană, UNESCO recomandă asigurarea numărului 
corespunzător de cadre didactice, trainingul acestora 
în vederea observării și identifi cării rapide a copiilor 
cu probleme de sănătate. De asemenea, se subliniază 
importanța comunicării, consultării și coordonării in-
tre școli și autoritățile de sănătate publică. 

De asemenea CDC, ( Centers for Disease Con-
trol and Prevention) prezintă [11] un ghid detaliat 
pentru redeschiderea școlilor în SUA, țară profund 
afectată de pandemie. Conform acestuia, riscul cel 
mai mic îl reprezintă desfășurarea tuturor activități-
lor, online; un oarecare risc presupune scenariul hi-
brid, conform căruia unii elevi urmăresc online iar 
alții participă fi zic la ore, în grupuri mici , cu program 
decalat cu rigurozitate, fără ca elevii sau profesorii 
din diferite grupuri să se amestece, să folosească în 
comun obiecte, cu respectarea strictă a distanțării, 
igienei mâinilor, purtarea măștilor faciale si măsuri 
stricte de dezinfecție și curățenie în spațiile folosite. 
Orice creștere numerică a grupurilor de elevi prezenți 
fi zic la ore sau relaxarea măsurilor amintite mai sus 
duce la creșterea riscului de îmbolnăvire. Măsurile 
prevăzute de ghid pentru prevenirea transmiterii și 
îmbolnăvirii cu SARS COV 2, pornesc de la faptul că 
boala se poate transmite în timpul vorbitului, tusei sau 
strănutului, prin picături purtătoare de virus, sau prin 
intermediul mâinilor, de pe suprafețele contaminate. 
De asemenea, se pornește de la ideea că orice elev sau 
membru al staffului se poate îmbolnăvi la un moment 
dat iar școala trebuie să fi e pregătită pentru orice situ-
ație. Se insistă pe:

1. promovarea comportamentelor care reduc 
răspândirea bolii: izolarea la domiciliu în caz de boală 
(cu detalierea clară a criteriilor de revenire în colec-
tivitate pentru cei care au fost simptomatici, pentru 
cei pozitivi asimptomatici, a imunodeprimaților sau 
contacților), igiena mâinilor și respectarea etichetei 
respiratorii, purtarea măștii faciale ( mai ales când nu 
se poate păstra distanța), asigurarea de către școală a 
necesarului de săpun, dezinfectant, prosoape de hâr-
tie, șervețele dezinfectante, măști, recipiente pentru 
gunoi, afi șe cu informații educative;

2. menținerea mediului sănătos prin curățe-
nie și dezinfecție, descurajarea folosirii în comun a 
obiectelor, ventilația corectă a aerului, modifi carea 
aranjamentului băncilor, (acestea să fi e toate cu fața în 

aceeași direcție), ridicarea de bariere fi zice și aplica-
rea marcajelor pe coridoare în vederea obținerii „one 
way route“, închiderea sălilor de mese și a locurilor de 
joacă cu echipament comun sau eșalonarea folosirii 
acestora, în condiții de strictă curățenie și dezinfecție;

3. menținerea sănătății prin protejarea copii-
lor și a personalului cu risc (prin virtual learning, te-
leworking), anularea adunărilor, a excursiilor, limita-
rea amestecării grupurilor de elevi, veniri și plecări 
eșalonate, desemnarea unei persoane responsabile 
de menținerea legăturii între școală și părinți pe pro-
blema COVID, stabilirea unui lanț clar de comunicare 
în legătură cu eventuale cazuri, asigurarea cu personal 
de rezervă, training pentru staff în vederea recunoaș-
terii semnelor și simptomelor, asigurarea suportului 
psihologic pentru elevi și staff

4. pregătiri pentru situațiile de boală prin comu-
nicarea către părinți a criteriilor de izolare la domici-
liu, izolarea și transportul la domiciliu al celor care 
devin simptomatici în timpul programului, închiderea 
spațiului folosit de simptomatic și aplicarea procedu-
rilor de curățenie și dezinfecție DUPĂ 24 ore, noti-
fi carea autorității de sănătate publică cu respectarea 
confi dențialității

Rezumând, societatea contemporană se afl ă 
în situația în care trebuie să cântărească înțelept, în 
condiții de pandemie, riscurile și benefi ciile redeschi-
derii școlilor. Modalitatea concretă de pregătire a re-
deschiderii școlilor diferă de la țară la țară,în funcție 
de condițiile specifi ce locale sau regionale dar se pot 
evidenția câteva probleme comune care se regăsesc în 
aceste politici:

1. se evaluează riscul pentru sănatate al reveni-
rii la cursuri, pe grupe de vârstă: preșcolari, elevi de 
ciclu primar, secundar și liceu, luându-se în conside-
rare și personalul implicat (cadre didactice, personal 
auxiliar și de îngrijire).

2. se evalueaza resursele fi nanciare și logistice 
necesare în vederea desfășurării in condiții de sigu-
ranță a orelor.

3. se identifi că etapele concrete ale desfășurării 
activităților în școală, de la sosirea elevilor și pâna la 
plecarea lor, stabilindu-se reguli clare pentru fi ecare 
dintre acestea.

4. se stabilesc reguli concrete pentru menține-
rea unui mediu sănătos în școli, incluzând aici, de la 
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curățenie și dezinfecție până la modifi carea spațiilor, 
barierele fi zice, marcarea spațiilor, etc.

5. se stabilesc reguli concrete pentru menține-
rea sănătății elevilor și personalului, de la împărțirea 
în grupuri care să asigure distanțarea, identifi carea 
elevilor și persoanelor cu patologii preexistente și 
care le determină risc crescut la COVID 19, triajul 
epidemiologic cu recunoașterea semnelor și simpto-
melor de infecție cu SARS COV2 

6. se stabilesc planuri concrete de reacție în ca-
zul apariției in colectivitate al unui caz de infecție, în 
scopul limitării extinderii acesteia și, în aceeași mă-
sură, pentru a oferi asistență promptă și de calitate ce-
lui în cauză și contacților acestuia

7. se stabilește modalitatea de comunicare cu 
autoritățile sanitare publice locale, cu părinții și se de-
semnează persoanele responsabile pentru asta.

8. se stabilește clar în ce condiții se impune re-
închiderea școlii și apoi, reluarea cursurilor.

Diferite țări au abordări proprii în problema re-
deschiderii școlilor, un factor important fi ind evoluția 
pandemiei pe teritoriul propriu. 

Astfel, în Franța, conform [12], școala va în-
cepe pentru toți elevii pe 1 septembrie, cu respectarea 
următoarelor principii: aplicarea gesturilor barieră, 
portul măștii faciale de către adulți și toți elevii peste 
11 ani, respectarea igienei mâinilor și ventilarea co-
respunzătoare a aerului în spațiile de învățământ. Se 
consideră că părinții elevilor au un rol esențial, aceștia 
trebuind să se angajeze că nu trimit la școala copiii 
care sunt cu febră peste 38 grade C sau prezintă simp-
tomatologie elocventă pentru COVID 19. Gesturile 
barieră constau în spălatul pe mâini, cu apă și săpun, 
timp de 30 de secunde sau cu soluție hidroalcoolică, la 
sosirea în unitate, înainte și după fi ecare masă, înainte 
și după pauză, după folosirea toaletei și înainte de ple-
carea acasă. Masca trebuie purtată de către personalul 
care nu poate respecta distanța de 1 metru față de alte 
persoane, dar nu este obligatorie în timpul predării la 
clasă, atunci când este respectată distanța de cel puțin 
1 metru față de elevi; elevilor de școală elementară 
nu le este recomandată dar trebuie să fi e disponibilă 
pentru potențialii simptomatici; elevii de liceu sunt 
obligați să poarte mască, în timpul deplasărilor prin 
școală; elevii cu patologie preexistentă trebuie să aibă 
recomandare de la specialist in ceea ce privește purta-
tul măștii. Ventilarea spațiilor trebuie făcută frecvent, 

cel puțin 15 minute la fi ecare 3 ore și în toate sălile. 
Limitarea amestecului elevilor este importantă pentru 
limitarea circulației virusului; în funcție de mărimea 
lor, școlile trebuie să organizeze programul zilelor în 
vederea evitării intersectării elevilor, prin eșalonarea 
sosirii și plecării, limitarea, organizarea și marcarea 
coridoarelor pentru circulația în clădiri, organizarea 
pauzelor pe clase sau grupe de clase iar luatul mesei 
să se faca în spațiile destinate pentru asta, cu respecta-
rea distanțării. Curățenia și dezinfecția pavimentelor 
și a suprafețelor mari, se va face o data pe zi, mini-
mum,, suprafețele atinse frecvent, cel puțin o data pe 
zi, mesele din sala de mese după fi ecare folosire iar 
obiectele comune fi e sunt izolate 24 ore înainte de 
utilizare fi e se curăță o data pe zi. Părinții trebuie să 
fi e clar informați despre condițiile de funcționare ale 
școlii, despre rolul lor în educarea copiilor în respec-
tarea gesturilor barieră. De asemenea, părinții moni-
torizează copilul înainte de a pleca la școală și sunt 
informați despre procedura care se aplică în cazul în 
care acesta devine simptomatic, li se comunică nu-
mărul de telefon al cabinetului școlar. De asemenea, 
trebuie să știe exact unde pot lăsa copilul la începutul 
programului și să îl ia la sfărșitul acestuia. Elevilor, 
la rândul lor, trebuie să li se facă o informare practică 
despre gesturile barieră adaptată vârstei lor.

O secțiune aparte este rezervată situației care 
presupune apariția unui simptomatic în timpul orelor. 
Astfel, dacă acesta este elev, va fi  izolat, imediat, cu 
mască, la infi rmierie sau la izolator, cu respectarea 
strictă a gesturilor barieră; se va contacta medicul șco-
lar, se vor anunța părinții sau tutorii, reamintindu-li-se 
acestora că trebuie să respecte procedurile: să evite 
alte contacte, să anunțe medicul curant al copilului; 
după plecarea elevului simptomatic, se procedează la 
curățarea minuțioasă a izolatorului, dupa un timp de 
așteptare de câteva ore. Dacă simptomaticul are un 
test pozitiv pentru SARS COV 2, părinții trebuie să 
informeze școala. Se consiliază familia în evaluarea 
riscului și găsirea strategiei potrivite de izolare; se 
evaluează necesitatea carantinării, închiderii școlii, 
nivelului sau clasei de către autoritatea academică; se 
procedează la curățarea și dezinfectarea tuturor spa-
țiilor frecventate de bolnav cu 48 de ore înainte de 
izolare și se anunță contacții, conform planului de co-
municare defi nit de unitate.
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Daca simptomaticul este adult, este izolat ime-
diat, cu mască, dacă nu poate merge acasă, cu evitarea 
oricărui alt contact și se consultă medicul, care decide 
testarea. Dacă testul este pozitiv, se informează școala, 
se evaluează riscul de transmitere intracomunitară, cu 
identifi carea contacților și se evaluează oportunitatea 
carantinării sau închiderii școlii. Se aplica procedurile 
de curățare și dezinfecție, ca mai sus.

Germania, stat federal, a adoptat măsuri co-
mune celor 16 landuri dar are și reglementări la nive-
lul fi ecărui land în ceea ce privește reînceperea șco-
lii. Datele de reîncepere ale cursurilor sunt diferite, 
pentru fi ecare land. Măsurile comune luate sunt cele 
care vizează ventilația încăperilor, excluderea elevi-
lor care prezintă simptomatologie specifi că COVID 
19 și testarea gratuită a personalului. Elevii trebuie 
să respecte distanțarea socială și să poarte măști în 
zonele comune [13]. În landul Baden Wurttemberg, 
spre exemplu, se recomandă ca grupurile de învățare 
să fi e cât mai constante, inclusiv în ceea ce privește 
transportul la și de la școală, este interzis cântatul în 
spațiile închise, inclusiv cu instrumente de sufl at, pur-
tarea măștii este obligatorie pentru copiii peste 6 ani, 
trebuie păstrată o distanță de cel puțin 1,5 metri. De 
asemenea, ieșirea în pauze se face eșalonat, cu res-
pectarea distanțării. Nu au voie să intre în școli cei cu 
infecții respiratorii, contacții cazurilor de COVID 19, 
cei cu febră, tulburări ale gustului și mirosului [14]. 
În ultimele săptămâni, în Germania a crescut numărul 
infectărilor (peste 500 zilnic) – specialiștii estimând 
că e vorba de valul al doilea al pandemiei, – astfel 
că mulți se tem că reluarea activității ar putea fi  doar 
temporară. Ofi cialii avertizează însă că elevii nu pot 
să piardă din nou cursuri [15]. 

În Marea Britanie, au fost publicate atât reco-
mandări comune cât și ghiduri specifi ce pentru An-
glia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. 

În Anglia, CINE E BOLNAV, STĂ ACASĂ. 
Cei care merg la școală, trebuie să respecte cu strictețe 
curățenia și igiena. Se recomandă o colaborare strânsă 
cu NHS (National Health Service) în vederea „test 
and trace“, atunci când este cazul. De asemenea, se 
recomandă formarea de grupuri sau „bubbles“, care să 
nu interacționeze între ele, clasele să se amenajeze cu 
băncile orientate înainte, stafful să păstreze cu strictețe 
distanțarea și să implementeze sisteme de control și 
măsuri de protecție. Ca și răspuns la posibilele cazuri, 

se recomandă contactarea autorității de sănătate pu-
blică și respectarea recomandărilor acesteia, izolarea 
celui simptomatic iar dacă nu există un spațiu în acest 
sens, să se încerce păstrarea unei distanțe de cel puțin 
2 metri și purtarea de PPE de către cei care îl asistă. 
Alte recomandări constau în eșalonarea venirilor și 
plecărilor, evitarea aglomerării coridoarelor, pauze de 
masă mai lungi, care să permită efectuarea curățeniei, 
înregistrarea tuturor vizitatorilor și curățarea obiecte-
lor comune la 48-72 ore de la folosirea acestora. În 
ceea ce privește cazurile confi rmate, se face ancheta 
epidemiologică, contacții apropiați se izolează pentru 
14 zile. Dacă apar mai mult de 2 cazuri în 14 zile, se 
instituie carantina.

În Scoția, se propune un scenariu hibrid, online 
si prezență fi zică, cu recomandarea creșterii separării 
și a scăderii interacțiunii între copii, a protejării per-
soanelor cu risc crescut. Fiecare școală poate decide 
folosirea de geodomuri sau de adăposturi mobile, 
precum și folosirea spațiilor outdoor. O mențiune 
specială o au școlile cu internat, pentru care se reco-
mandă organizarea elevilor în grupuri mici, asimilate 
familiilor.

În concluzie:
1. pandemia COVID 19 afectează profund 

funcționarea societății contemporane
2. populația de vârstă școlară suferă datorită în-

treruperii cursului normal al anului școlar, cu conse-
cințe multiple, pe termen scurt, mediu și lung

3. există consens la nivel mondial în ceea ce pri-
vește necesitatea continuării procesului educațional.

4. în toate planurile de măsuri generale enun-
țate pentru redeschiderea școlilor, indiferent de țară, 
se regăsesc, ca și leitmotiv: igiena mâinilor, purtatul 
măștii si respectiv distanțarea socială

5. politicile de redeschidere a școlilor, sunt par-
ticularizate pentru fi ecare țara, adaptate situației fi ecă-
reia, dar au în comun faptul că se pune pe primul plan 
sănatatea elevilor și a profesorilor

6. pandemia este în continuă dinamică iar sta-
tele au eleborate scenarii de reacție, inclusiv în ceea 
ce privește începerea noul an școlar, care să le permită 
alegerea soluțiilor optime, pâna la obținerea unui vac-
cin sau al unui tratament specifi c.
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