
INTEGRARE LA PACTUL DE CO-RESPONSABILITATE anul școlar  2020/2021

Aprobat de Consiliul instituției la 1 septembrie 2020 și integrat cu prevederile Ordonanței

Președintelui Provinciei din 3 septembrie 2020

PREMISĂ

Pe baza  indicațiilor  în  vigoare  la  data  semnării  acestui  document,  condițiile  prealabile  pentru

prezența elevilor la școală sunt:

 - absența simptomelor care indică Covid-19 și / sau o temperatură corporală peste 37,5 ° C, chiar

și în ultimele trei zile;

- să nu fi fost în carantină sau izolați la domiciliu în ultimele 14 zile;

- să nu fi fost în contact strâns cu persoanele pozitive Covid-19, din câte se știe, în ultimele 14 zile.

Oricine are simptome care indică  Covid-19 și / sau o temperatură corporală peste 37,5 ° C  va

trebui să rămână acasă. 

Prin urmare, se face referire la responsabilitatea individuală în ceea ce privește starea de sănătate

a propriei persoane sau a minorilor încredințați responsabilității părintești;

- eventualele absențe ale elevilor din motive de sănătate trebuie comunicate în timp util  la adresa

e-mail egr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it  pentru a detecta orice grupuri de absențe din aceeași

clasă;     

Ca o măsură suplimentară de siguranță, în momentul accesului la școală, se dispune măsurarea

temperaturii corpului și pentru elevi, compatibil cu instrumentele disponibile și cu luarea tuturor

măsurilor  necesare  pentru  a  evita  formarea  de  adunări,  astfel  încât  să  se  reducă  distanța

interpersonală la mai puțin de un metru;   

Documentul  se  referă  în  mod  explicit  la  importanța,  în  acest  moment,  a  colaborării  și   al

angajamentului  tuturor  pentru  a  preveni  contaminarea  și  a  limita  riscul  răspândirii  Covid-19,

subliniind necesitatea unui act de responsabilitate în garantarea măsurilor de protecție adecvate

atât din partea  familiilor cât și a elevilor, precum și a personalului școlii.

Prin urmare, este important să se stabilească o relație de colaborare activă între școală și familie,

care să promoveze responsabilitatea comună și colectivă a întregii comunități, pentru a aborda

diferitele probleme create de epidemia Covid-19.

Posibila intrare a studenților care au rezultat deja pozitivi in urma testului pentru infecția cu Covid-
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19 trebuie să fie precedată de o comunicare prealabilă privind certificarea medicală care să arate

că  tamponul  (testul)  a  fost  „negativ”  conform  procedurilor  stabilite  de  Departamentul  de

Prevenire al Agenției provinciale de servicii de sănătate.

Rezultă  că  este  nevoie  de  o  integrare  al  Acordului  educațional  de  co-responsabilitate  cu

angajamentul familiilor, a celor care exercită autoritatea părintească sau a tutorilor, de a respecta

„condițiile prealabile” pentru a frecventa școala în anul școlar următor. De fapt, Pactul pe lângă

faptul  că este un document pedagogic  de colaborare între școală și  familie privind „scopurile”

educaționale, este un document contractual – este necesar să fie semnat de fiecare elev / părinte

–  vizează asumarea angajamentelor reciproce.

 

Privind obligația de a folosi masca de toate persoanele prezente pe o rază de 50 de metri de la

punctul de intrare / ieșire din clădirile școlii, în afara curții școlii, în toate acele ocazii în care se

poate forma o potențială adunare, se roagă  să se consulte ordonanța președintelui provinciei din

25  august  2020  disponibilă  la  următorul  link

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171798/2987672/file/Ordinanza_Pr

esidente_P AT_25_agosto_2020.pdf. În orice caz, pentru utilizarea măștii în afara teritorului școlii,

este necesar să se consulte ordonanțele specifice;

ACORD DE CO-RESPONSABILITATE - INTEGRARE PENTRU CONTRASTUL COVID-19 a.s. 2020/2021

Părinți / exercitatori ai autorității părintești / tutori

ținând seama de toate consecințele civile și penale prevăzute în caz de declarații false, 

SEMNAȚI  URMĂTORUL  ACORD  DE  CO-RESPONSABILITATE  pentru  elevul/a

__________________________________ înscrisă la IC. Rovereto Est.

a) PREZENȚA ÎN INSTITUTUL ȘCOLAR 

În special, părintele (sau exercitatorul autorității părintești ) declară: 

- că sunt la cunoștință de măsurile în vigoare în prezent pentru limitarea transmiterii virusului;

-  că fiul/fiica sau un coabitant  al  acestuia în cadrul  unității  familiale  nu este supus măsurii  de

carantină sau că nu a fost testat pozitiv cu COVID-19;

 - că  se angajează  să își țină copilul acasă în prezența febrei (mai mare de 37,5 °) ce va fi măsurată

zilnic  înainte  de  intrarea  în  școală  sau  în  prezența  altor  simptome,  cum ar  fi  durerea  în  gât,

congestia  nazală,  conjunctivita,  pierderea  mirosului  sau  al  gustului  și  că  vor  informa  imediat



medicul pediatru cu privire la apariția simptomelor sau a febrei;

- că  sunt  conștienți și că acceptă faptul că, în cazul unei febre egale sau mai mari de 37,5 ° sau a

prezenței  celorlalte simptome menționate  mai  sus,  copilul  lor  nu va  fi  primit  la  școală  și  prin

urmare va rămâne sub supravegherea lor;

- că  sunt  conștienți și că acceptă faptul că, în cazul apariției febrei (mai mare de 37,5 °) sau a altor

simptome (dintre cele enumerate mai  sus),  școala va asigura izolarea imediată a copilului  sau

adolescentului și va informa imediat membrii familiei;

 - că  sunt  conștienți de faptul că fiul/fiica lor va trebui să respecte regulile de sănătate și igienă

din cadrul școlii;

 - că au fost informați în mod adecvat de către școală cu privire la toate dispozițiile de organizare și

sanitare pentru siguranță și pentru limitarea riscului de răspândire a infecției cu Covid-19;

- că nu pot intra  în școală în timpul activităților și în prezența copiilor, cu excepția situațiilor de

urgență dovedite;

 -  că se  angajează  să  adopte,  chiar  și  în  momentele  in  care  copilul  lor  nu  se  află   la  școală,

comportamente de maximă precauție în ceea ce privește riscul de infectare cu Covid-19;

 -  că sunt conștienți  de faptul  că, în momentul reluării  activităților  de interacțiune, chiar dacă

aceastea  sunt  controlate,  că  nu este  posibil  să  se  elimine riscul  de  infectare  care,  în  schimb,

trebuie redus la minimum prin respectarea scrupuloasă și riguroasă a măsurilor de precauție și

siguranță prevăzute de protocoale specifice pentru desfășurarea activităților, (din acest motiv este

important să se respecte o maximă precauție chiar și în afara  școlii).

-  să  ofere  copiilor  o  mască.  Elevii  pot  purta  măști  comune pe  care  reglementările  statului  le

definesc „măști de unică folosință sau măști lavabile, chiar auto-produse, în materiale multistrat

adecvate pentru a oferi  o protecție adecvată și,  în același  timp, pentru a garanta confortul  și

respirarea, forma și aderența adecvate care  permite acoperirea zonei de la bărbie până deasupra

nasului ".

În special, pe perioada frecvențării școlii, Institutul școlar :

- se angajează să comunice orice modificare sau completare a prevederilor stabilite;

-  să  folosească  personal  instruit  în  mod  adecvat  privind  toate  aspectele  referitoare  la

reglementările  actuale  legate  de organizarea  serviciilor  școlare,  în  particular  a  procedurilor  ce

vizează  sănătatea și  igiena pentru a combate răspândirea infecției.  Personalul  se angajează să

respecte cu strictețe orice cerință de sănătate și igienă și -  să meargă la servici numai în absența

oricăror simptome referitoare la Covid-19;



 -  să  adopte  toate  măsurile  de  sănătate  și  igienă  prevăzute  de  legislația  în  vigoare,  inclusiv

dispozițiile privind distanța ce trebuie respectată; 

 - să respecte în mod strict și scrupulos, în cazul unei infecții cu Covid-19  de către un copil sau

adult care frecventează școala, toate dispozițiile stabilite de autoritatea locală de sănătate.

 b) STUDIUL LA DISTANȚĂ

Studiul  la  distanță  va  fi  activat  în  cazul  reapariției  virusului  COVID-19,  conform  prevederilor

Decretului  nr.39 din  26/06/2020 -  „Planul  școlar  2020-2021”:  paragraful  „Planul  școlar  pentru

educația  digitală  integrată”  <<Dacă  evoluția  stării  epidemiologice  ar  configura  noi  situații  de

urgență la nivel național sau local, în baza unei ordonanțe normative rapide, ar putea să se decidă

din nou suspendarea predării față în față (la școală) și reluarea activităților la distanță, prin metoda

de predare digitală integrată. >>

Studiul  la  distanță  necesită  o  redefinire  și  o  consolidare  al  pactului  educațional  de  co-

responsabilitate între școală și familie. Școala se angajează să:

- ofere elevilor care au nevoie, în împrumut gratuit, instrumentele digitale de care dispun și să

desfășoare activități didactice la distanță folosind aplicații acceptate și de telefoane mobile, ținând

cont de faptul că nu toate familiile au la dispozitie aceleași instrumente tehnologice, în funcție și

de numărul copiilor în vârstă  școlară;

 - recalibraze și să comunice prin intermediul site-ului web obiectivele planificării anuale și criteriile

de evaluare;

- să facă alegeri didactice flexibile care să țină seama de diferitele situații familiale și individuale, în

special în cazul elevilor cu nevoi educaționale speciale;

- să desfășoare activitățile didactice cu elevii într-un interval de timp definit, astfel încât să ajute

copii și familiile să distingă timpul de lucru de timpul dedicat familiei;

- să mențină comunicarea cu familiile în mod individual prin e-mailuri și prin registrul electronic;

colegial prin intermediul site-ului.

Familia se angajează să: 

 - consulte periodic site-ul web al Institutului pentru a vizualiza comunicările școlare;

- stimuleze elevul să participe cât mai indipendent și responsabil la activitățile de studiu la distanță

și să efectueze temele date respectând termenele;

-  asigure  că  conținutul  lecțiilor,  posibilele  înregistrări  ale  acestora  și  materialul  online  postat

pentru  a  fi  folosit  nu  sunt  utilizate  în  mod  necorespunzător  sau  să  creeaze  greutăți  școlii  și

profesorilor;



-  verifice  că  sunt  respectate  toate  normele  in  vigoare  privind  protectia  datelor  cu  caracter

personale 

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

Rovereto,  8 septembrie 2020

                                                       PĂRINȚI / TUTORI /   EXERCITATORI AI AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI

                                                                                    _________________________

                                                                         
DIRECTORUL ȘCOLII
Dr. Tiziana Chemotti

                                                                                      _________________________

     


