
Pentru cine se aplică obligativitatea purtării măştii în activitatea şcolară 

începând cu 26 octombrie 2020? 

Începând cu 26 octombrie 2020, toate elevele şi toţi elevii au obligaţia să poarte mască de 

protecţie în clădirea şi în curtea şcolii. În plus, începând cu clasa a 5-a, elevele şi elevii trebuie 

să poarte mască inclusiv în timpul orelor şi la locurile lor din bănci. 

 

Trebuie să poarte mască inclusiv elevele şi elevii din şcoala primară? 

Elevele şi elevii din şcoala primară nu trebuie să poarte măşti de protecţie cât timp se află în 

sala de clasa, în timpul orelor de curs. În restul spaţiilor din clădirea şcolii şi în curtea şcolii 

obligaţia purtării măştii se aplică ca pentru toţi ceilalţi elevi. 

 

Ce persoane sunt scutite de purtarea măştii în activitatea şcolară? 

Toate persoanele care se află în clădirea şcolii sau pe terenul şcolii în cadrul activităţii şcolare 

au obligaţia generală de a purta o mască de protecţie. Excluse de la această reglementare sunt 

exclusiv persoanele care nu pot purta mască de protecţie din motive medicale. Acest lucru 

trebuie demonstrat cu o adeverinţă medicală pe care au obligaţia să o prezinte la cerere. 

Elevele şi elevii din şcoala primară nu trebuie să poarte mască de protecţie cât timp se află în 

sala de clasă, în timpul orelor de curs. 

În afara acestora, nu au obligaţia să poarte mască cadrele didactice, personalul supraveghetor 

şi restul personalului, dacă se respectă o distanţă minimă de 1,5 metri faţă de celelalte 

persoane din încăpere. La consiliile profesorale, şedinţe şi pe scaunele din cancelarie se poate 

renunţa chiar la distanţa minimă, dacă se asigură trasabilitatea specială în conformitate cu § 2a 

alineat 2 din Regulamentul privind protecţia anti-coronavirus,  prin atribuirea de locuri fixe şi 

prin întocmirea unui plan al locurilor. 

Obligaţia purtării măştii nu este de asemenea necesară atunci când elevii stau pe locurile lor 

din cantină (conform § 14 alineat 2 din Regulamentul privind protecţia anti-coronavirus). 

Elevele şi elevii care beneficiază de ofertele de program prelungit şi îşi petrec timpul în sălile 

de activităţi, respectiv în zone bine definite din curtea şcolii, sunt de asemenea scutiţi de 

obligativitatea purtării măştii. Acest lucru este valabil de asemenea atunci când activităţile se 

desfăşoară în grupe fixe, fiind exclus ca diversele grupe de activităţi să se amestece între ele. 

Nici pentru membrii comitetelor de cooperare şcolară nu se aplică obligaţia purtării măştii, 

dacă se respectă o distanţă minimă de 1,5 metri faţă de celelalte persoane din încăpere. 

Distanţa minimă nu este obligatorie dacă se asigură trasabilitatea specială în conformitate cu § 

2a alineat 2 din Regulamentul privind protecţia anti-coronavirus. 

 

 

 



Copilul meu trebuie să poarte mască în timpul pauzelor, în curtea şcolii? 

În timpul pauzelor se poate renunţa la masca de protecţie atunci când se consumă alimente şi 

băuturi, cu condiţia să se respecte o distanţă minimă de 1,5 metri faţă de celelalte persoane din 

curtea şcolii, sau atunci când se consumă alimente şi băuturi la locurile fixe din sala de clasă. 

 

Cum arată regulile privind aerisirea corectă în timpul activităţii şcolare? 

Aerisirea încăperilor din şcoli are o contribuţie esenţială şi eficientă la reducerea considerabilă 

a riscului unei contaminări cu coronavirus prin aerosoli. Şcolile din Renania de Nord-

Westfalia vor urma în această privinţă cele mai noi recomandări ale Agenţiei Federale a 

Mediului. Printre acestea se numără: aerisire periodică la fiecare 20 de minute, aerisire în 

cruce oriunde este posibil şi aerisirea claselor pe toată durata pauzelor. 

 

Există reglementări noi pentru orele de sport? 

Situaţia epidemiologică, care continuă să rămână tensionată, nu permite practicarea fără 

restricţii a sportului în şcoli. Regulile de igienă şi prevenire a infectărilor sunt adecvate şi 

trebuie respectate cu toată atenţia.   Mai ales în această situaţie însă, este totuşi important ca 

sportul la şcoala şi mai ales orele de sport să aibă loc, pentru a crea posibilităţi de mişcare, a 

stimula sănătatea, a oferi un echilibru pentru situaţia excepţională din activitatea şcolară şi a 

permite pregătirea pentru probele sportive ale examenului de bacalaureat, precum şi în cadrul 

altor filiere de studii. 

După vacanţa de toamnă, având în vedere vremea, orele de sport se vor ţine de regulă în sălile 

de sport. Condiţia pentru utilizarea sălilor de sport este posibilitatea unei aerisiri riguroase, 

care să permită schimbul de aer şi reducerea concentraţiei de aerosoli în aerul din  sala de 

sport. 

Oportunitatea utilizării sălii de sport se va analiza la faţa locului de către entitatea 

responsabilă pentru administrarea şcolii împreună cu autorităţile şi instituţiile responsabile, 

care vor autoriza în mod corespunzător activitatea sălilor. Cadrele didactice vor dispune activ 

aerisirea în cruce, prin deschiderea uşilor şi/sau a ferestrelor. În cazul sălilor cu mai multe 

compartimente, pereţii despărţitori trebuie ridicaţi după fiecare oră. 

Mai multe indicaţii în această privinţă găsiţi pe paginile de Internet ale Ministerului Educaţiei.  

 

 

 


