PROTOCOL SANITAR
EXAMENE DELF ELEV – MAI 2021
BRAȘOV
Conform HOTĂRÂRII de Guvern nr. 293 publicată în Monitorul Oficial din 11/03/2021 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cuprinse în Anexa 3, articol 11
şi
Conform ORDIN NR. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 februarie 2021)

În vederea aplicării actelor normative generale de prevenție şi control împotriva COVID și pentru a
asigura respectarea normelor, măsurilor și recomandărilor sanitare din documentele mai sus
menționate, examenele DELF Elev se vor desfășura în intervalul orar 9h00 – 18h00 și vor fi folosite
mai multe săli de clasă în fiecare zi, pentru examinarea scrisă, pregătirea probei orale și pentru proba
orală efectivă. Vor fi prevăzute 2 zile de examen, o zi pentru proba scrisă, o alta zi pentru proba orală,
pentru a evita aşteptarea şi interacţiunile dintre candidaţi.
Planificarea probelor (loc, dată, oră, sală) va fi transmisă pe mail împreună cu acest document
actualizat cu recomandările sanitare valabile la momentul sesiunii de examen („Protocol sanitar”)
tuturor candidaţilor cu două zile înainte de prima probă de examen.
A) Proba scrisă
PENTRU FIECARE NIVEL, în funcție de numărul de înscriși, proba scrisă se va susține, dacă este cazul,
în mai multe serii de candidați, constituite pe criteriul alfabetic, la un interval de cca 2 ore între
ieșirea unei serii și intrarea următoarei serii de candidați.
-

Intregul personal didactic/ didactic auxiliar și nedidactic prezent pe durata acestui examen va
purta mască / vizieră de protecţie.

-

Se va verifica atât la intrare, cât și la plecare, numele candidatului.

-

La intrarea în incinta locului de desfăşurare, candidații poartă mască de protecție și vor
aștepta în șir indian respectând marcajul la sol și distanța de 2 m între ei. Orele de prezentare
vor fi indicate în programarea probelor.
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-

Candidatul va primi mască de protecție în cazul în care aceasta a fost uitată, pierdută sau
deteriorată.

-

Însoțitorii nu vor putea intra în incinta locului de desfăşurare.

-

În intervalul dintre 2 serii, va avea loc igienizarea şi aerisirea sălilor de examen și alimentarea
cu diversele consumabile: săpun lichid, prosoape de hârtie, substanțe dezinfectante.

-

Pe culoare și în spațiile în care se vor desfășura examenele, vor fi afișate mesaje de informare
cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenţie.

-

În fiecare sală, vor fi maximum 9 candidați (acest număr poate varia, în funcție de
recomandările sanitare valabile la momentul sesiunii) și 1 supraveghetor.

-

În sălile de examen, locurile sunt stabilite astfel încât să existe o distanță între candidaţi, pe
rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul.

-

Locurile în sala de examen vor fi indicate de către supraveghetor care va aminti și regulile
generale ale unei conduite sănătoase: distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului,
ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/ batista de unică folosință, evitarea contactelor cu cei
din jur).

-

La sfârșitul examenului scris,
- măștile purtate vor fi colectate în locuri speciale, semnalizate corespunzător;
- candidații vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu;
- ieșirea se va face în mod decalat (o sală pe rând, la cca 5-10 minute);
- candidații părăsesc incinta instituţiei, fără să întârzie în curte.

1 – Acces în locul de desfăşurare :
 Pentru fiecare serie de candidați, accesul se va face conform planificării, care va fi
transmisă pe mail.
Exemplu:
Seria 1: 9h00-10h40: 37 candidaţi
1a) Între 9h00-9h15, se vor prezenta 19 candidați.
2a) Între 9h15-9h30, idem, alți 18 candidați.

 Intrarea în curtea instituţiei are loc după verificarea temperaturii (max 37,3º), folosirea
covorașului dezinfectant și igienizarea mâinilor cu substanțe dezinfectante. Candidații
vor fi protejați de masca facială.
 Candidații vor fi permanent ghidați de către organizatori.
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 Examinatorii vor fi protejaţi și ei de masca facială/ viziere.
 Intrarea / ieșirea, precum și sensul de deplasare pe culoare și către sălile de examen sunt
semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat. Intrarea / ieșirea candidaților
se va efectua astfel încât distanțarea fizică să fie respectată.
 Instituţia care gazduieşte examenele își rezervă dreptul să refuze accesul în incinta sa
celor care nu respectă aceste prevederi.

2 - Ce trebuie să aibă asupra sa candidatul ?
-

-

Cartea de identitate / pașaport sau carnetul de elev cu fotografie (verificarea identității se va
efectua în sală, supraveghetorul nu va atinge documentul pus pe bancă de către candidat);
masca de protecție;
pix sau stilou de culoare neagră sau albastră pentru a răspunde la întrebări. Folosirea
creionului este interzisă;
o sticlă cu apă;
numărul de telefon al unui părinte.

B) Proba orală
-

Are loc în ordine alfabetică, cu câte un candidat/sală/juriu, conform planificării comunicate.
Distanţa dintre cei doi membri ai juriului este de minim 2 m, ca și distanta dintre juriu şi
candidat.
Se prevăd cca 10 minute pauză între 2 examinări, pentru aerisirea sălii și igienizarea
băncii/scaun între cele 2 examinări.
O sala diferită este prevăzută pentru pregătirea candidaţilor.
Subiectele utilizate de către candidaţi vor fi aruncate.
După terminarea probei, candidaţii părăsesc Liceul, fără să întârzie în curte.

NB: Toate mențiunile indicate pentru proba scrisă rămân în vigoare și pentru proba orală.

Lista candidaților admiși va fi comunicată începând cu 29 iunie 2021,
pe site-ul Alianței franceze Brașov : http://afbv.ro/
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REGULI DE RESPECTAT :
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