CENTRUL DE EXAMEN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 ”ION JALEA ” CONSTANȚA

Măsuri de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2
Examen de definitivare în învățământ sesiunea 2020
- În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 se vor respecta toate măsurile în vederea
protejării candidaților și a personalului implicat în derularea Examenului
Național de Definitivare în învățământ-sesiunea 2020
- repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul/concursul în sesiunea
2020 cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
- candidații au obligația de a purta corect masca de protecție. La intrarea în
centrul de examen vor primi o mască de protecție iar la ieșire vor elimina
masca în pubele cu capac și cu pedală prevăzute cu saci de plastic;
- se vor respecta toate măsurile privind accesul și circuitul în centrul de examen,
respectând măsurile de distanțare fizică;
- accesul în centrul de examen/concurs se va realiza după măsurarea temperaturii
și dezinfectarea mâinilor.
Cazuri medicale manifestate prin creșterea temperaturii:
- monitorizarea temperaturii și a stării de sănătate va fi realizată de către cadrele
medicale desemnate de către Direcția de Sănătate Publică Constanța;
- în cazul în care un membru al comisiei sau un cadru didactic asistent/evaluator,
este depistat cu temperatură peste 37,30 C, persoana va fi izolată într-o sală cu
temperatură mai scăzută și va fi reevaluată la interval de 15 minute. Dacă, după 2
reevaluări, temperatura este la același nivel sau peste această temperatură, se va
încheia un proces verbal de constatare, iar persoana va fi înlocuită din comisie și
va fi trimisă la domiciliu. Cadrul medical desemnat va avea responsabilitatea
monitorizării persoanei în următoarele 2 zile;
- dacă un candidat este depistat cu temperatură peste 37,30 C, persoana va fi izolată
într-o sală cu temperatură mai scăzută și va fi reevaluată la interval de 15 minute.
Dacă, după 2 reevaluări, temperatura este la același nivel sau peste această
temperatură, se va încheia un proces verbal de constatare, iar comisia din Centrul
de examen/Concurs va informa imediat Comisia Națională privind situația creată.
Hotărârile Comisiei Naționale vor fi aplicate de către comisia din Centrul de
Examen/Concurs.
Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 900664
Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

