Școala noastră regulează
in timpul
Ora Corona august 2020în felul acesta rămânem sănătoși 
MEREU
Dacă mă simt foarte rău, stau acasă și contactez un medic, dacă
este necesar.
Urmez regulile igienei personale la școală și în alte părți.
Port protecție pentru gură și nas în zonele desemnate ale școlii
și am întotdeauna una de rezervă cu mine într-o pungă cu un
nume pe ea.
INAINTE DE SCOALA
Stau în fața intrării mele (intrarea principală, intrarea din
spatele centrului de zi sau peste curte) sub acoperișul
DUMNEZEU de pe un marcaj și aștept până când conducătorul
mă lasă în școală.
PE CĂI
Merg mereu spre dreapta și unul în spatele celuilalt, cu
suficientă distanță față de predecesorul meu. Săgețile de pe
podea mă ajută cu asta.
Sunt liniștit pe coridoare și merg mai repede.
ÎNAINTE DE CURS
Îmi atârnă suportul de haine de cârligul de haine și mă țin la
distanță de alții.
Intru în clasă unul câte unul.
M-am așezat pe scaun și am urmat instrucțiunile profesorului
meu de a scoate aparatul de gură și de a mă spăla pe mâini.
IN TIMPUL OREI
Lucrez și iau micul dejun la locul meu.
De obicei, mi se permite să mă mișc singură prin clasă. Pentru a
face acest lucru, mă înscriu și aștept ca profesorul să spună
„OK”.

Îmi ating doar propriile lucruri.
Dacă am întrebări despre sarcinile mele, aștept până când un
„scaun de ajutor” în fața consiliului devine liber.
Numai profesorul meu va deschide ferestrele sau ușile.
ÎN CĂTRE RAPORTUL
Ies din clasă la semnalul profesorului și mă duc direct în zona
mea de pauză, unul în spatele celuilalt și la distanță de ceilalți.
Când mă joc, citesc sau iau micul dejun, mă țin mereu la
distanță de ceilalți.
Ies din pauză numai cu permisiunea supraveghetorului.
Când intru, stau pe marcaje și aștept semnalul de la
supraveghetor.
PE TOILETE
Dacă este posibil, merg la toaletă doar în timpul orei. Doar unul
din clasa mea are voie să meargă.
Sunt atent la numărul de persoane permise și la marcaje și,
dacă este necesar, aștept un drum lung de la toaletă.
Îmi spăl bine mâinile.
Mă întorc imediat la grupul meu.
LA SFIRSITUL LECȚIILOR
Îmi limpezesc locul și îmi atârnez scaunul în masă.
Aștept ca profesorul să mă elibereze din clasă.
Mă duc direct la ieșire și aștept semnalul de la supraveghetor
pentru a părăsi clădirea școlii.
Nu am voie să aștept în clădire frații sau părinții.
De asemenea, îmi păstrez distanța față de ceilalți în drum spre
casă.
Am luat act de regulile școlii în perioada Corona și le-am
discutat cu copilul nostru.
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