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LICEUL TEHNOLOGIC  

COMUNA CORBU, JUDEȚUL HARGHITA 

 

Circulară nr. 1 din 11.03.2020 

În atenția personalului Liceului Tehnologic Corbu 

În contextul aplicării măsurilor de protecție și prevenției, a directivelor Comitetului Național Pentru Situații de Urgență ( HG. Nr. 

6/6.03.200), în conformitate cu precizările Ministerului Educației și Învățământului ( 79/10.03.2020),  a Inspectoratului Școlar 

Harghita ( 4175/2020),]n conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație al școlii ( 4/10.03.2020), conducerea Liceului 

Tehnologic Corbu  decide următoarele: 

1. În perioada 11 martie-22 martie, inclusiv se suspendă toate activitățile cu elevii în cadrul școlii; 

2. Activitatea personalului didactic va fi limitată la domiciliu, cadrele didactice desfășurând activități de consiliere, prin 

intermediul grupurilor de whats-app. Personalul didactic va fi în permanentă legătura cu conducerea școlii și secretariatul 

pentru recomandări și dispoziții, până la noi dispoziții 

3. Activitatea personalului auxiliar va funcționa, în perioada suspendării cursurilor, după un orar special, între 8-14, asigurându-

se permanența la secretariat și contabilitate. 

4. Activitatea personalului nedidactic și didactic auxiliar, conform programului, după această perioada se vor desfășura activități 

strict necesare, de igienizare și dezinfecției a tuturor spațiilor școlare, toalete, băi, mobilier, pereți, microbuze școlare 

5. Spațiile școlii, respectiv Corpurile, B,C și D, vor fi închise. 

6.  Accesul în spațiul de la Corpul principal va fi limitat. 

7. În această perioadă nu se eliberează acte de studii. 

8. Înscrierea la clasa pregătitoare continuă conform programului. 

9. Se solicită întregului personal al școlii și cel aflat în incinta instituției respectarea cu strictețe a normelor de igienă personală 

și colectivă( spălarea pe mâini,evitarea zonelor aglomerate, contactul cu persoanele venite din zone de risc, părăsirea locuinței 

și deplasarea doar pentru situații obligatorii) 

10. Înainte de revenirea în activitate personalul are obligația de a anunța conducerea școlii, medicul de familie, DSP, dacă are 

informații referitoare la revenirea din zonele de risc a unor persoane-membrii de familie, cunoscuți. 

11. Dacă personalul școlii ajunge în situația de mai sus, autoizolarea la domiciliu este obligatorie . se anunță medicul de familie și 

DSP-ului. 

12. Revenirea în colectivitate se face numai cu avizul Direcției de sănătate publică și a medicului de familie. 

13. Orarul școlii și activitățile de după 22 martie rămân în vigoare până la noi decizii și comunicări. 

14. Vă invităm să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a familiilor dumneavoastră! 

                                                                                                                               Director, profesor , Mirela Laurențiu 
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