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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO  

PER EMERGENZA COVID-19 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 84 del 07.08.2020 

 

Acord de responsabilitate reciprocă între Institutul Complet de Stat Rachel Behar și familiile elevilor 

înscriși cu privire la măsuri organizatorice, de sănătate și igienă și comportamente individuale 

menite să conțină răspândirea contagiunii Covid-19. 

ACORDULUI DE RESPONSABILITATE URMĂTORIE ESTE INERENT CU CONDUCTUL CARE TREBUIE 

ADOPTAT PENTRU A FI CONSTRUIT DE VIRUSUL COVID-19. 

În special, părintele declară: 

▪ să fie la curent cu măsurile de izolare a contagiunii în vigoare de astăzi; 

▪ faptul că copilul care frecventează instituția sau un cohabitant al acesteia în cadrul unității 

familiale nu este supus măsurii de carantină sau că nu a dat rezultate pozitive pentru Covid-19; 

▪ să se angajeze să țină copilul acasă în prezența febrei (egală sau mai mare de 37,5 ° C) sau a 

altor simptome, cum ar fi dureri în gât, tuse, congestie nazală, conjunctivită, pierderea mirosului 

sau gustă și informează prompt pediatrul; 

▪ să accepte faptul că copilul său este supus, dacă este necesar, la măsurarea temperaturii 

folosind un termoscaner fără contact în structura școlii și că, în cazul unei temperaturi egale sau 

mai mari de 37,5 ° sau în prezența alte simptome, inclusiv cele menționate mai sus, vor fi 

contactate de personalul școlii pentru a-l ridica pe elev de la școală; 

▪ să accepte faptul că, în caz de debut al febrei (temperatură egală sau mai mare de 37,5 °), școala 

va asigura izolarea copilului sau adolescentului într-un spațiu dedicat până la sosirea membrului 

familiei care va fi informat imediat de personalul școlii. . 

▪ să conștientizeze și să accepte că, în cazul unui rezultat pozitiv, copilul său nu poate fi readmis la 

activitățile școlare decât recuperat complet, certificat conform protocoalelor stabilite; 

▪ să fie conștient de faptul că copilul său trebuie să respecte toate indicațiile igienico-sanitare din 

cadrul instalației; 

▪ să fi fost informat în mod corespunzător de către institut cu privire la toate prevederile 

organizatorice și sanitare pentru siguranță și pentru contenția riscului de răspândire a infecției din 

Covid-19 și în special a dispozițiilor pentru accesarea și ieșirea din structură, inclusiv prin 

comunicări pe site-ul Institutului; 

 ▪ să adopte un comportament de maximă precauție cu privire la riscul de contagiune, chiar și în 

afara activităților școlare, de către fiul / fiica sa și de către întreaga unitate familială; 

▪ să fie conștienți de faptul că, odată cu reluarea activităților de interacțiune legate de activitățile 

școlare, chiar și cu precauțiile necesare, nu va fi posibilă eliminarea riscului de contagiune; 
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▪ că totuși acest risc trebuie redus la minimum, prin respectarea scrupuloasă și riguroasă a 

măsurilor de precauție și siguranță, prevăzute de protocoale specifice pentru desfășurarea 

activităților și că, din acest motiv, va fi important să se asigure maximă precauție chiar și în afara 

activități școlare și școlare; 

▪ să accepte că intrările și ieșirile școlare sunt reglementate (la orele și locurile stabilite), așa cum 

este indicat de conducerea școlii și comunicate familiilor, de asemenea, pe site-ul web al 

Institutului; 

▪ să asigure furnizarea personală a măștii chirurgicale sau comunitare pentru fiul / fiica sa, dacă 

este prevăzut de indicațiile Consiliului Tehnic Științific și de dispozițiile ministeriale care vor 

interveni; 

▪ să ia măsuri pentru a asigura copilului lor o sticlă sau o sticlă de plastic personală din care să 

bea și să nu partajeze sticle și pahare cu colegii de clasă; 

▪ să vă instruiți copilul să nu lase materialul personal la școală, cu excepția cazului în care este 

strict necesar, și să nu lase materialul personal sub biroul său, în special batistele de hârtie folosite, 

pentru a permite curățarea și '' igienizarea zilnică a mediilor școlare; În special, școala, în persoana 

reprezentantului său legal, directorul, declară: 

 • să furnizeze, înainte de începerea anului școlar, informații în timp util cu privire la fiecare 

dispozitiv organizațional și sanitar adoptat pentru a conține răspândirea infecției cu Covid-19 și să 

se angajeze, în perioada de participare la activitățile școlare, să comunica orice modificări sau 

completări la dispoziții; 

• faptul că personalul școlar a fost informat și instruit în mod adecvat cu privire la toate aspectele 

care se referă la reglementările actuale și la procedurile de sănătate și igienă pentru a combate 

răspândirea infecției. Personalul se angajează să respecte scrupulos toate cerințele de sănătate și 

igienă și să meargă la muncă numai în absența simptomelor care pot fi raportate la Covid-19; 

• să se conformeze strict și scrupulos, în cazul infecției cu Covid-19 dovedită de către elevi sau 

adulți care participă la unitate, la orice dispoziție a autorității locale de sănătate; să fi dotat sălile de 

clasă, toaletele și alte puncte ale clădirilor școlii cu distribuitoare speciale care conțin produse de 

igienizare pe bază de hidroalcoolice sau alte ingrediente active autorizate de Ministerul Sănătății, 

pentru igiena mâinilor a elevilor și a personalului școlar; 

• să pregătească măsurile necesare pentru ca toate activitățile să se desfășoare, menținând în 

același timp distanța reciprocă de cel puțin un metru; 

• să furnizeze semnale de rută în clădirile școlii; 

• să asigure diversificarea intrărilor și ieșirilor elevilor, pentru a evita adunările în afara școlii. 

 

Semnarea acestui acord angajează părțile să îl respecte cu bună credință. 

Din punct de vedere legal, nu eliberează subiecții care o semnează de orice răspundere în cazul 

nerespectării reglementărilor referitoare la contenția epidemiei Covid-19, a reglementărilor 

obișnuite privind siguranța la locul de muncă și a liniilor directoare naționale. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Stefania Ardizio 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.    


