
 
ANEXA LA P.O. – P.L. L001/MAI 2020 

 

Circuitul de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic în perioada 2 – 12 iunie 2020 

 

 În perioada de pregătire în vederea susținerii examenelor naționale, accesul în unitatea 

școlară a elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic este permis pe un singur 

circuit, descris pentru fiecare locație: 

 

 Liceul Tehnologic ”Petre Baniță” Călărași, str. Petre Baniță, nr. 219 

 Accesul în unitatea școlară se realizează prin poarta de acces elevi; 

 Activitatea se desfășoară în Corpul A (clădire liceu); 

 Accesul în clădire se realizează din curtea școlii prin ușa de acces elevi, acolo unde 

este instalat covorul cu dezinfectant; 

 Punctul de triere / de distribuire măști este amenajat la intrarea în școală; 

 Atât la intrarea în școală cât și la ieșirea din școală sunt instalate dispensere pentru 

gel dezinfectat și prosoape de hârtie; 

 Pentru activitatea de pregătire sunt amenajate două săli la parter; 

 La finalul activităților elevii din clasă se deplasează pe holul de la parter către ușa 

de acces profesori;  

 La ieșirea din clădire există amenajat un dispozitiv pentru colectarea măștilor 

folosite. 

 

 

 Școala Gimnazială Călărași, str. Petre Baniță, nr. 133 

 Accesul în unitatea școlară se realizează prin poarta de acces elevi (poarta de la 

grădiniță); 

 Activitatea se desfășoară în Corpul A (clădire școală); 

 Accesul în clădire se realizează din curtea școlii prin ușa de acces elevi, acolo unde 

este instalat covorul cu dezinfectant; 

 Punctul de triere / de distribuire măști este amenajat la intrarea în școală; 

 Atât la intrarea în școală cât și la ieșirea din școală sunt instalate dispensere pentru 

gel dezinfectat și prosoape de hârtie; 

 Pentru activitatea de pregătire sunt amenajate două săli la parter; 

 La finalul activităților elevii din clasă se deplasează pe holul de la parter către ușa 

de acces profesori;  

 La ieșirea din clădire există amenajat un dispozitiv pentru colectarea măștilor 

folosite. 

 

 



 
 Școala Gimnazială Sărata, str. Școlii, nr. 31 

 Accesul în unitatea școlară se realizează prin poarta de acces elevi; 

 Activitatea se desfășoară în Corpul A (clădire școală); 

 Accesul în clădire se realizează din curtea școlii prin ușa de acces elevi, acolo unde 

este instalat covorul cu dezinfectant; 

 Punctul de triere / de distribuire măști este amenajat la intrarea în școală; 

 Atât la intrarea în școală cât și la ieșirea din școală sunt instalate dispensere pentru 

gel dezinfectat și prosoape de hârtie; 

 Pentru activitatea de pregătire sunt amenajate două săli, pe holul dintre cancelarie și 

birou administrativ; 

 La finalul activităților elevii din clasă se deplasează pe hol către ușa de acces 

profesori;  

 La ieșirea din clădire există amenajat un dispozitiv pentru colectarea măștilor 

folosite. 
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