RIENTRIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA
NE ÎNTOARCEM LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚĂ

Finalmente è arrivato il momento di preparare lo zaino. Quest’anno, insieme a libri
e quaderni, dobbiamo metterci anche alcune nuove abitudini.

A sosit în sfârșit momentul pregătirii ghiozdanului. Anul acesta, alături de cărți
și caiete, trebuie să deprindem obiceiuri noi.
MISURA LA TEMPERATU
TEMPERATURA
A RA
Fallo ogni giorno prima di uscire.
Se hai più di 37.5°, o sintomi
riconducibili al Covid-19, resta a casa
e contatta il medico.
MĂSOARĂ-ȚI TEMPERATURA
Fă acest lucru în fiecare zi înainte
de a ieși. Dacă ai mai mult de 37,5 °
sau simptome atribuite Covid-19,
rămâi acasă și contactează medicul.

LAVA SPESSO LE MANI
E usa i prodotti igienizzanti messi
a disposizione all’interno
del tuo Istituto.
SPALĂ-TE DES PE MÂINI
Și folosește produsele de
igienizare puse la dispoziție în
cadrul Instituției tale.
SEGUI LA SEGNALETICA
Ingressi e uscite sono differenziati,
segui le indicazioni predisposte dalla
tua scuola.
URMEAZĂ SEMNELE
Intrările și ieșirile sunt separate,
urmează instrucțiunile pregătite
de școala ta.
SCARICA L’APP
L APP IMMUNI
L’
Se hai dai 14 anni in su, scaricala subito.
L’App consente di rilevare un’eventuale
esposizione al Covid-19.
DESCARCĂ APLICAȚIA IMMUNI
Dacă ai peste 14 ani, descarc-o acum.
Aplicația permite să detectezi o eventuală
expunere la Covid-19.

MANTIENI LA DISTANZA
T
Evita ogni assembramento. Mantieni
sempre almeno un metro di distanza
fra te e gli altri.
PĂSTREAZĂ DISTANȚA DE SIGURANȚĂ
Evită orice adunare. Păstrează
întotdeauna cel puțin un metru distanță
între tine și ceilalți.
INDOSSA LA MASCHERINA
Portala sempre quando sei in
movimento o negli spazi comuni.
Al banco, se è rispettato il metro di
distanza, puoi toglierla. Sotto i 6 anni
non è prevista.
POARTĂ MASCA
Poart-o întotdeauna când ești în
mișcare sau în spațiile comune.
În bancă, dacă este respectată
distanța de un metru, se poate scoate.
Sub vârsta de 6 ani nu este
prevăzută.
INFORMATI
A SUGLI INGRESSI
È previsto un solo accompagnatore
per studentessa/studente. Puoi
informarti sulle regole per l’accesso
sul sito della tua scuola.
INFORMEAZĂ-TE CARE SUNT INTRĂRILE
E permis un singur însoțitor pentru
fiecare elev. Poți să te informezi
despre regulile de acces pe site-ul
școlii tale.

PROTEGGENDO NOI STESSI, PROTEGGIAMO ANCHE GLI ALTR
ALTRI
L I
PROTEJÂNDU-NE PE NOI ÎNȘINE, ÎI PROTEJĂM ȘI PE CEILALȚI
Traduzione a cura di

