Springfield School
Noi reguli de sigurantă în centrul Springfield School în contextul COVID 19

Dragi parinti,
Sănătatea copiilor si a angajatilor este o prioritate pentru Springfield, iar prin toate masurile pe care
le implementam in aceasta perioada avem in vedere sa oferim acces la toate resursele materiale si
educationale ale centrului intr-un cadru sigur de lucru.
Urmând indeaproape recomăndarile autoritaților si, totodata, standardele de siguranta stabilite in
cadrul Springfield School, am emis un set de reguli pe care va rugam sa le respectati atunci cand
ne treceti pragul:
ACCESUL ÎN INCINTA CENTRULUI
- accesul copiilor, la venire, se va face pe intrarea principala (marcaj albastru) iar iesirea se va
face pe cea secundara (marcaj rosu).
- la venire, copiii vor cunoaste exact clasa in care trebuie sa ajunga si vor putea intra in cladire
doar cu cateva minute inainte de ora, nu vor putea sta pe holuri si nici pe culoare.
- La intrarea in cladire, un angajat Springfield va masura temperatura corpului copilului,
accesul in locatie fiind permis doar daca temperatura nu depaseste 37.3ºC. Pentru
masurarea temperaturii folosim mijloace adecvate, fara contact corporal, iar Springfield nu
stocheaza in niciun mod rezultatele.
- - Accesul parintilor in centrul de limbi straine este strict interzis cu exceptia zonei receptiei si
numai pentru operatiuni administrative ( plati manuale, taxa). In zona aceasta, va rugam sa
pastrati o distanta de siguranta de minim 2 metri fata de celelalte persoane.
- in vestiar (iesire) va fi amenajata o zona de asteptare pentru cei ce doresc acest lucru, cu
mentinerea normelor de distantare.
- atat copiii cat si parintii, atata timp cat se afla in centrul Springfield (interior sau exterior), vor
purta obligatoriu masca.
- - Este interzis accesul oricarei persoane straine, cu exceptia vizitatorilor. Acestia vor fi obligati
sa respecte protocolul centrului.
- Nu este permis accesul copiilor cu semne evidente de boala (eruptii, temperatura, rosu in
gat, mucozitati verzi, tuse eruptiva); nu se administreaza niciun fel de medicament. In caz de
semne de boala, de orice natura, parintii au obligatia sa ne anunte imediat si pot opta pentru
transferul in grupa online pana la rezolvarea situatiei.
- la intrarea in holul de acces, exista un covoras dezinfectant pe care toti copiii vor calca, isi
vor dezinfecta mainile cu spirt sau solutie dezinfectanta si se pot spala pe maini la baie, pe
rand.
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MĂSURI LUATE DE PERSONALUL SPRINGFIELD
-

Verificarea zilnica a starii de sanatate a personalului si interzicerea accesului la locul de
munca a celor care prezinta semne de boală.
Intreg personalul va purta pe toata durata zilei masca de protectie

NECESAR LA INTRAREA IN COLECTIVITATE
-

copiii vor avea obiecte de scris personale, de preferabil in penare ce se pot dezinfecta
fiecare copil trebuie sa vina cu propria sticluta de apa. .

PROTOCOL DE IGIENIZARE A SPATIILOR DIN INTERIORUL SI EXTERIORUL CENTRULUI.
-

Salile de clasa sunt igienizate in fiecare dimineata , inainte de venirea copiilor, astfel:
✓ Toate suprafetele sunt sterse cu solutii de dezinfectat profesionale, iar suprafelele
atinse frecvent de dezinfecteaza de minim 3 ori/zi (clante, balustrade).
✓ materialele didactice folosite sunt curatate si dezinfectate cu ajutorul lampilor UVC.
✓ baile, toaletele sunt igienizate si dezinfectate.
✓ clasele sunt sterilizate cu lampi UVC si apoi sunt bine aerisite.

POLITICA CENTRULUI IN CAZUL IN CARE UN MEMBRU AL PESONALULUI /COPIL ESTE
DECLARAT POZITIV
•

•

in contextul actual, situatia se poate schimba oricand. Ca urmare, atat copiii cat si cadrele
didactice, trebuie sa fie pregatite pentru a trece online in situatia in care exista un caz
pozitiv . Fiecare copil trebuie sa aiba casti, laptop/tableta si obligatoriu camera web.
daca un profesor sau elev este declarat pozitiv, grupa va lucra online pentru urmatoarele 2
saptamani, fie cu respectivul (daca starea de sanatate ii permite) sau cu un inlocuitor.
Intoarcerea in colectivitate se poate face dupa 14 zile, conform legii.. Se va face
dezinfectarea centrului cu o firma specializata. Celelalte clase vor functiona normal.
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