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COMUNICAT DE PRESĂ 

Au fost reluate cursurile pentru elevii din clasele terminale de gimnaziu şi liceu 

Primăria municipiului Alexandria a sprijinit unităţile de învăţământ pentru asigurarea condiţiilor 

optime 

                       Primăria Municipiului Alexandria s-a implicat cu mare responsabilitate în pregătirea 

unităţilor de învăţământ pentru reluarea cursurilor pentru clasele terminale de gimnaziu şi liceu în condiţii 

de maximă siguranţă pentru elevi şi cadre didactice. Astfel, au fost puse la dispoziţia unităţilor de 

învăţământ   fondurile necesare pentru dotarea tuturor grupurilor sanitare cu instalaţii pentru apă caldă, 

dozatoare de săpun lichid şi uscătoare de mâini. De asemenea pentru fiecare unitate de învăţământ 

gimnazial şi liceal au fost achiziţionate câte patru dozatoare automate de dezinfectant pentru mâini, care să 

fie montate la intrări/ieşiri şi câte 40 de litri de dezinfectant, pentru alimentarea acestora. Unităţilor de 

învăţământ le-au fost asigurat şi hipocloritul de sodiu necesar pentru dezinfecţia încălţămintei la intrare.  

                        În toate unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal s-a efectuat dezinfecţia înainte de 

începerea cursurilor, urmând ca după încheierea primei săptămâni de cursuri să fie efectuată o nouă 

dezinfecţie. Pentru reducerea  riscurilor de infecţii cu Sars Cov-2, înaintea fiecărei probe, atât la Evaluarea 

Naţională, cât şi la Bacalaureat, vor fi efectuate noi dezinfecţii în toate spaţiile destinate organizării acestor 

examene. 

                       Nu în ultimul rând, pentru fiecare unitate de învăţământ, Primăria Municipiului Alexandria a 

achiziţionat câte două termometre digitale non-contact cu infraroşu pentru măsurarea temperaturii elevilor, 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, la intrarea în unităţile de învăţământ. 

                      Vineri, 29 mai 2020, unităţilor de învăţământ le-au fost puse la dispoziţie măşti de protecţie, 

conform solicitărilor, întrucât pănă la aceea dată, măştile promise de Ministerul Educaţiei nu ajunseseră în 

judeţ. 
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