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RECOMANDĂRI PENTRU REDESCHIDEREA GRĂDINIȚEI DIN 8.02.2021 

Preșcolarii vor participa zilnic la activități, indiferent de scenariu și de rata de infectare.Acei preșcolari care 
locuiesc împreună cu o persoană dintr-o grupă de risc , pot să nu se prezinte fizic la grădiniță ,la recomandarea 
medicului curant și cu acordul părinților , iar aceștia vor desfășura în continuare activitățile în sistem online. Se 
suspendă activitățile fizice din grădiniță doar dacă localitatea se află în carantină sau la apariția unui caz de îmbolnăvire 
cu virusul Sars Cov 2. 

Sala de grupă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de 1 metru între copii. 

Este interzis schimbul de obiecte personale. 

Accesul părinților în grădiniță este interzis. 

Masca de protecție nu este obligatorie pentru preșcolari. 

La intrarea în grădiniță copilul este preluat de către personalul de îngrijire de pe fiecare nivel, care îl va 
direcționa spre sala de grupă unde îl preia educatoarea. Se recomandă ca prescolarii să fie imbracati cu haine si încălțări 
cat mai comode pentru a se descurca, pe cât posibil, singuri.  

Se recomandă ca familia copilului să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil. 

Atât familia, cât și educatoarele trebuie să explice copilului că, deși grădinița se redeschide, viața de zi cu zi 
nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției. Regulile de igienă 
sunt foarte importante pentru toți copiii si personalul grădiniței. 

            Pentru joc, copiii vor avea la dispoziție jucării din unitate care pot fi dezinfectate. 

            Materialul necesar pentru fiecare activitate va fi asigurat individual. 

      Normele de igienă se vor respecta în permanență, la finalul unei activități, în timpul și după servirea mesei,  
după somn etc. 

Serviciile de curățenie și igienizare se vor realiza înainte de începerea activității și după somnul copiilor, la 
sfârșitul programului. 

Reguli: 

- părinții NU au acces decât în curtea grădiniței; 
- număr de telefon al părinților la care răspund; 
- papuci de schimb; 
- NU se acceptă copiii cu pampers peste zi; 



- fără jucării de acasă; 
- jucăriile în grupă vor fi Lego, rotodiscuri, jocuri de masă din plastic; 
- nu se primesc copii fără pijamale, decât aceia care nu rămân la somn; 
- programarea la venirea în grădiniță și plecarea din grădinița: 

               DIMINEATA  
PP 14 – 8,00-8,40 
PS  - 8,00-8,40 

                             PRANZ 

              12,30  COPIII DE LA GRUPA PN 

              12,45   COPIII CARE NU RAMAN LA SOMN DE  LA GRUPELE DE PP și PS 

                            DUPA-MASA 

           PP 14 – 15,00-17,00 

           PS – 15,00-18,00 

- programul de funcționare al grădiniței  PP 14  7:00- 17:30 
                                                               PS  7,00-18,00/20,00 
 
 
 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG SĂ REVENIȚI ÎN SIGURANȚĂ LA GRĂDINIȚĂ ! 

Director,  

Prof. Luput Florica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


