La Monterra prioritatea noastră este să fim cu toții
sănătoși și în siguranță: echipă, copii, părinți.
De aceea am implementat o serie de măsuri pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Fluidizarea accesului:
a.
b.
c.

Trasarea fluxurilor de intrare / ieșire pentru fluidizarea
sosirilor vederea evitării aglomerărilor și respectarea
normelor de distranțare fizică,
Limitarea punctelor de contact (mânere, porți, etc),
Primirea copiilor se face individual; părinții nu intră în
clădire, momentul de rămas bun are loc în curte.

Triajul epidemiologic al copiilor este obligatoriu, se efectuează zilnic de
către asistenta medicală și constă în:
1. (i) măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact; temperatura
înregistrată nu trebuie sa depășească 37,3 grade Celsius;
2. (ii) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade
Celsius, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă
de 2—5 minute de repaus;
3. (iii) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade
Celsius sau/și prezența de simptome respiratorii și/sau alte
semne/simptome de boli infectocontagioase acute, copiii nu sunt primiți
la program. Aceștia sunt lăsați în grija părinților cu recomandarea unui
consult medical de specialitate.

Măsuri de igienă și comportament:
1. Copiii cu boli infectocontagioase acute nu vor fi aduși la program.
2. Temperatura copilului se va măsura de către părinți înainte de a pleca de
acasă. Dacă are simptome respiratorii sau febră (37,3°C sau mai mare),
copilul nu este adus la program.
3. Transferul de obiecte sau echipamente între casă și grădiniță / școală
trebuie limitat la ceea ce este strict necesar: haine de schimb și
încălțăminte de interior.
4. Copiii nu vor aduce de acasă jucării sau alte obiecte care nu sunt
necesare. (fara jucarii de plus la somn)
5. Copiii care dezvoltă semne/simptome de infecție respiratorie sau de alte

boli infectocontagioase acute în timpul prezenței în instituție sunt separați în
izolator, supravegheați de asistenta medicală sau de un alt angajat special
desemnat și instruit în acest scop și vor aștepta să fie preluați de familie în
maxim 2 ore, cu recomandarea de a se adresa, cât mai curând, medicului
de familie pentru consultație.

În timpul zilei:
1. am amenajat spațiul exterior unde petrecem cât mai mult timp pe
perioada verii (înclusiv mediu pregătit Montessori în aer liber, cu
activități din aria Viață Practică, Senzorial, Limbaj)
2. respectăm distanța recomandată între măsuțele de lucru individual, fără
a afecta calitatea actului educațional,
3. materialele de lucru sunt spălate / dezinfectate după primul ciclu de
lucru și la sfârșitul programului,
4. la momentul mesei și gustării igienizăm și respectăm distanța
recomandată între măsuțe,
5. respectăm distanța recomandată între pătuțurile de somn,
6. copiii sunt invitați și, la nevoie, ajutați să se spele frecvent și minuțios pe
mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde,
7. copiii au zilnic o sticlă mică (sau termos) cu apă, etichetată cu numele
lor. La plecare o iau acasă și o aduc din nou dimineață spălată/
dezinfectată sau una nouă,
8. copiii au un penar cu rechizite, astfel încât să poată utiliza individual
creioane colorate, foarfece, lipici, pensule.

Angajații:
1. respectă și ei regulile de mai sus referitoare la obligativitatea zilnică a
triajului și regulile de așteptare,
2. își dezinfectează mâinile odată ajunși la triaj, iar după ce primesc undă
verde, intră în clădire conform procedurii pentru personal,
3. poartă mască facială de protecție.
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