INFORMAŢII PRIVIND FUNCŢIONAREA ŞCOLILOR ŞI A UNITĂŢILOR ŞCOLARE
ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.MAI 2021 (extras)
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului informează că, în urma şedinţei Guvernului Republicii Cehe, la data de 10 mai
2021 a fost adoptată:
⚫

Măsura extraordinară modificată a Ministerului Sănătăţii privind limitarea funcţionării şcolilor şi a unităţilor şcolare,
cu valabilitatede la 17.5.2021 (va fi publicată AICI). Prin această măsură extraordinară, cele valabile în prezent se
modifică după cum urmează:
o În şcolile generale
▪ în toată Republica Cehă se permite prezenţa fizică a elevilor din clasele I-V fără rotaţie, precum şi
prezenţa fizică a copiilor din clasa pregătitoare şi din etapa pregătitoare a unei şcoli primare
speciale fără rotaţie,
▪ în regiunile Karlovy Vary, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Plzeň, Boemia Centrală şi a capitalei
Praga se permite prezenţa fizică a elevilor din clasele VI-IX fără rotaţie; în celelalte regiuni
continuă rotaţia claselor VI-IX,
▪ în toată Republica Cehă, se anulează obligaţia claselor şi grupurilor omogene.
o În căminele de zi şi cluburile şcolare
▪ restricţiile se relaxează în toată Republica Cehă. Funcţionarea are loc în mod normal, se anulează
obligaţia claselor şi grupurilor1 omogene,
▪ se anulează obligaţia de a acorda îngrijire copiilor părinţilor unor profesii selectate, deoarece toţi
elevii din clasele I-V ale şcolilor generale se întorc la şcoală.

⚫

Măsura extraordinară a Ministerului Sănătăţii pentru testarea elevilor şi studenţilor cu valabilitate de la 17 mai
2021, prin care, în comparaţie cu situaţia actuală, se modifică frecvenţa testării cu testul antigen preventiv:
o de două ori pe săptămână în Regiunea Boemia de Sud, Regiunea Ústí nad Labem, Regiunea Olomouc,
Regiunea Morava-Silezia, Regiunea Moravia de Sud, Regiunea Zlín şi Regiunea Vysočina în cazul elevilor din
clasele VI-IX, testul efectuându-se în prima zi a săptămânii în care elevul este prezent la şcoală, iar între
termenele de testare dintr-o săptămână vor fi minimum 2 şi maximum 3 zile lucrătoare,
o o dată pe săptămână în celelalte cazuri, testul efectuându-se în prima zi a săptămânii în care elevul sau
studentul este prezent la şcoală.
Testul preventiv se efectuează întotdeauna imediat după sosirea la şcoală. Dacă elevul sau studentul nu
este prezent în ziua testării la şcoală, testarea va avea loc în ziua sosirii sale.
o se modifică frecvenţa testării RT-PCR (la acele şcoli sau unităţi şcolare care decid să înlocuiască testarea
antigen cu testarea prin metoda RT-PCR) în şcoli, şi anume o dată la 14 zile. Această
frecvenţă este valabilă pentru testarea cu testele RT-PCR, inclusiv în regiunile în care cu testul antigen se
testează de două ori pe săptămână. În acelaşi timp, în cazul testării RT-PCR, testarea nu trebuie efectuată
în prima zi a prezenţei elevului la şcoală în săptămâna în cauză; în acest caz, testarea poate fi împărţită în
perioada dată şi într-un alt mod, menţinând însă frecvenţa testării stabilite a fiecărui student.

Măsura extraordinară a Ministerului Sănătăţii din 4 mai 2021, nr. înreg. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (AICI), cu
valabilitate de la 10.5.2021, prevede că nu este obligatorie purtarea măştii de protecţie pentru nas şi gură în aer liber, dacă
se va menţine o distanţă de 2 metri faţă de alte persoane, cu excepţia cazului în care este vorba de membrii unei familii.
Prin urmare, în timpul plimbării sau şederii în grădina şcolii, elevul sau personalul nu trebuie să aibă protecţie pentru nas şi
gură dacă va păstra o distanţă de 2 metri faţă de celelalte persoane. În spaţiile interioare, obligativitatea purtării măştii de
protecţie continuă să fie valabilă, cu anumite excepţii (printre altele, fac excepţie copiii din grădiniţe).
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