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Măsuri urgente pentru desfașurarea în siguranță a activităților școlare
În anul școlar 2021-2022, pentru a proteja sfera socială și psiho-afectivă a populației școlare,
în toată țara, serviciile educaționale pentru copii și activitățile de educație și predare de
grădiniță, școală primară și școală secundară, inferioară și superioară, se desfășoară în
prezență.
Activitățile didactice din cadru universităților se desfășoară în primul rând în prezență.
Pentru a permite efectuarea activităților în prezența și pentru a preveni răspândirea infecției
cu SARS-CoV-2, se adoptă următoarele măsuri minime de siguranță în toate instituțiile
sistemului național de educație și universități:
a) utilizarea dispozitivelor de protecție respiratorie este obligatorie (utilizarea unei măști este
obligatorie începând cu școala primară), cu excepția copiilor cu vârsta sub șase ani (grădiniță),
pentru subiecții cu patologii sau dizabilități incompatibile cu utilizarea dispozitive menționate
anterior;
b) se recomandă respectarea unei distanțe de siguranță interpersonală de cel puțin un
metru și se recomandă dezinfectarea periodică a mâinilor;
c) este interzisă intrarea sau rămânerea în incinta școlii și a universității a persoanelor cu
simptome respiratorii sau cu temperatura corpului ce depășește 37,5 °.


În prezența cazurilor cu simptome care indică infecție acută a tractului respirator trebuie
activată imediat procedura specifică: persoana în cauză este izolată în „sala Covid” și este
invitată să ajungă acasă. In același timp este activată procedura de raportare și urmărire a
contactelor de către ASL (Azienda Sanitaria Locale) competentă. Pentru subiecții care au
avut un contact strâns cu cazuri confirmate de SARS-Cov-2, se activează perioada de
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carantină de precauție, această perioadă este variabilă în raport cu compoziția claselor, în
special dacă toți elevii au finalizat ciclul de vaccinare sau au un certificat valid de
recuperare.


În cazul înființării unor zone roșii sau portocalii, naționale sau locale sau pentru zone
specifice ale teritoriului sau pentru instituții individuale, din cauza apariției focarelor sau a
riscului extrem de ridicat de răspândire a virusului SARS-CoV-2 în populația școlară,
predarea în clasă nu poate fi garantată. Posibilitatea desfășurării activităților în prezență este
întotdeauna garantată dacă este necesar să se utilizeze laboratoare sau să se mențină o relație
educațională care să realizeze incluziunea școlară eficientă a elevilor cu dizabilități și cu
nevoi educaționale speciale.



Certificări COVID-19 (green pass) în mediul școlar::

De la 1 septembrie 2021, pentru a proteja sănătatea publică și a menține condiții adecvate de
siguranță în furnizarea serviciului esențial de educație, tot personalul școlii din sistemul național de
învățământ și universitate, precum și studenții universitari, trebuie să dețină și să prezinte
certificatul verde COVID -19.
Pentru a proteja sănătatea publică, oricine accesează structurile școlii, instituțiilor de învățământ și
formare trebuie să dețină și să prezinte Certificatul verde COVID-19; această prevedere nu se aplică
copiilor, elevilor și studenților.
Certificatul verde COVID-19 nu este necesar pentru subiecții pentru care vaccinarea anti-SARSCoV-2 este omisă sau amânată din cauza condițiilor clinice specifice și documentate care o fac
contraindicată permanent sau temporar; în locul „certificatului verde COVID-19”, se emite un
certificat de scutire de la vaccinare din toate punctele de vedere, util pentru a permite accesul la
serviciile și activitățile școlare.


Indicații:

Rămâneți acasă în prezența febrei peste 37,5 ° sau a altor simptome (de exemplu, tuse, cefalee,
greață / vărsături / diaree/ dificultăți de respirație/ congestie nasală curgătoare/ pierderea mirosului
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sau modificarea gustului) și anunțați imediat medicul pediatru sau medicul generalist precum și
persoanele de contact ale instituției de învățământ; trebuie luate măsuri de precauție identice și dacă
partenerul de viața are simptome atribuite infecției cu Covid 19.


Transferuri către și dinspre străinătate

Din ianuarie 2020, măsurile de urgența sanitară cauzate de COVID-19 continuă în întreaga lume.
Toți cei care intenționează să plece în străinătate, indiferent de destinație, trebuie să considere că
orice călătorie, în această perioadă, poate implica un risc pentru sănătate.
În special, în cazul în care este necesar să se supună unui test molecular sau antigenic pentru
intrarea în Italia sau pentru întoarcerea în țara noastră dintr-o destinație străină, călătorii trebuie să
ia în considerare posibilitatea ca testul să dea un rezultat pozitiv. În acest caz, nu este posibil să
călătoriți prin mijloace de transport in comun și sunteți supus procedurilor de carantină și izolare
prevăzute de țara în care vă aflați. Aceste proceduri implică, cu unele posibile diferențe datorate
reglementărilor locale diferite, și așa-numitele „contacte pozitive”, care sunt, de asemenea, supuse
carantinei / izolării de către autoritățile locale ale țării în care se află și care, pentru a proteja
sănătatea publică, va putea reveni în Italia la sfârșitul perioadei de izolare prevăzută.
Prin urmare, se recomandă planificarea atentă a fiecărui aspect al călătoriei, având în vedere și
posibilitatea de a petrece o perioadă suplimentară în străinătate, precum și asigurarea de sănătate
care acoperă și riscurile asociate COVID-19.
Legislația italiană, în raport cu evoluția epidemiei în diferite contexte, a clasificat întoarcerile din
străinătate pe cinci liste de țări pentru care sunt in vigoare diferite măsuri; este bine să verificați,
înainte

de

plecare,

măsurile

specifice

adoptate

pentru

(https://www.esteri.it/mae/it).
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destinația

d-voastra.

