La Bechet, cursurile încep online. Mai sunt lucruri de rezolvat la
alte școli din județ
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În orașul Bechet din județul Dolj, din cauza incidenței cazurilor de COVID-19, rata
ajungând, vineri, la 8.17, elevii vor începe cursurile în format online, a anunțat, la
predarea mandatului, inspectorul Alexandru Gîdăr. În această localitate, doar grădinițele
își deschid porțile, cunoscut fiind faptul că și la o rată mai mare de 6 cazuri la mia de
locuitori, activitățile se desfășoară în unități.

„La Bechet începem cu stângul, din păcate. Am tot sperat ca rata să scadă, dar nu putem
vorbi despre acest lucru. Este deja peste 8, motiv pentru care nu putem da verde pentru
începerea școlii în format fizic. Preșcolarii vor face activități față în față, elevii vor începe
cursuri online”, a explicat Gîdăr.
Acesta a mai spus, în privința pregătirii unităților de învățământ pentru noul an școlar, că în
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urma inspecțiile efectuate s-a constatat că „situația nu este una rea” și că „școlile sunt
pregătite în cea mai mare parte”.
Vor fi și unități care nu se vor deschide în prima zi a anului școlar pentru că au loc, în cazul
acestora, ample lucrări de reabilitare. În această situație se găsesc: Liceul Filiași, Școala
Gimnazială Segarcea sau Colegiul „Carol I” din Craiova.
„Am fost nevoiți să găsim soluții în privința corpurilor de clădire, am mutat activitatea și
elevii vor merge fizic la ore, dar în alte incinte”, a completat Gîdăr.
Totodată, mai sunt instituții care nu au finalizat iginenizarea, dar au dat asigurări că până luni va
fi totul gata.
Acolo unde se fac reparații, sunt și școli care nu le-au finalizat și nici nu o vor face până luni.
Așadar, vor fi situații când elevii se vor întoarce printre schele, muncitori și vopseluri.
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