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LEGISLAȚIE 

ORDINUL nr. 5487/1494/2020. MĂSURI din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

LEGEA nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19. 

LEGEA nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

HOTĂRÂREA nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

HOTĂRÂREA nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

HOTĂRÂREA nr. 25/2020, a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, privind 

propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

ORDINUL nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de 

securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă. 

ORDINUL nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de 

învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României. 

ORDINUL nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate 

structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

LEGEA nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare. 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru 

buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr. 1 din 2011. 

 

Alte documente, inclusiv reglementări interne 
- Planul de măsuri și norme pentru organizarea activităţii în cadrul Universității de Vest  

din Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2. 

- Procedura privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice și de implementare a 

planului de măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul Universității de Vest din Timișoara în 

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

- Regulamentul de Ordine Interioară al UVT. 

- Carta UVT. 
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I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE INFECȚIA SARS-CoV-2 

Abrevierea SARS-CoV-2 se traduce prin coronavirusul sindromului respirator acut sever 2, in 
timp ce COVID-19 este boala cauzata de acest virus. 

Potrivit experților, noul coronavirus poate provoca simptome ușoare, asemănătoare gripei, dar 
și boli severe, precum pneumonia. Persoanele cu afecțiuni cronice existente par să fie mai 
vulnerabile la complicații. Afecțiunile preexistente raportate până în prezent includ hipertensiunea 
arterială și alte afecțiuni cardiovasculare, diabet zaharat, afecțiuni hepatice și alte boli respiratorii. 
 

Căi de pătrundere a agenților patogeni în organism: 
 - prin căile respiratorii; 
 - pe cale digestivă; 
 - prin mucoasa conjunctivală. 
 

Mod de transmitere: 
 

a. pe cale aeriană: 
- inhalare particule provenite din tuse, strănut, saliva, rinoree (secreții nazale ); 
- respirație pe gură și nu pe nas; 
- spații neaerisite; 
- apropiere de persoane la o distanță mai mică de 1,5 m; 
b. prin contact direct cu obiecte contaminate. 
- contact cu persoane infectate; 
- atingerea obiectelor infectate; frecventarea zonelor aglomerate; 
- frecventarea zonelor ce prezintă focare de infecție; 
- atingerea cu mâinile a ochilor, gurii sau nasului fără o dezinfecție prealabilă; 
- igiena necorespunzătoare a mâinilor. 
 

Boli care prezintă un risc accentuat la/prin  infectarea cu coronavirus: 
- diabet; 
- boli cardiovasculare; 
- hipertensiune arterială; 
- afecțiuni respiratorii. 
 

 Categorii de persoane vulnerabile la infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2: 
- femeile însărcinate; 
- persoanele vârstnice; 
- bolnavii cu tratament imunosupresor; 
- persoanele care prezintă comorbidități (boli asociate). 
 

 Simptomele pe care le prezintă  persoanele infectate: 
- Simptome ușoare (durere în gât, tuse seacă, febră peste 37,3°C, stare generală alterată, dureri 

musculare, frisoane, cefalee, oboseală, inapetență, indispoziție, grețuri, vărsături, disfonie/răgușeală, 
oboseală, strănut, iritabilitate; 

- Simptome severe (pneumonie, insuficiență respiratorie acută, pierderea temporară a 
mirosului și a gustului); 

- Fără simptome (asimptomatice). 
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Măsuri esențiale de prevenție: 
- purtarea obligatorie a măştii de protecție; 
- igiena riguroasă a mâinilor/igiena respiratorie; 
- limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute și la o distanță de minimum 1,5m; 
- realizarea curățeniei în spațiile de cazare și învățământ; 
- neparticiparea la activitățile didactice a persoanelor ce prezintă febră sau simptome caracteristice. 
 

Utilizarea corectă a măștilor: 
- Spălați-vă/dezinfectați-vă pe mâini înainte de a pune mâna pe mască; 
- Verificați masca să nu aibă rupturi sau găuri; 
- Identificați partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare; 
- Aveți grijă ca partea colorată a măştii să fie spre exterior; 
- Aşezați banda metalică sau marginea tare deasupra nasului; 
- Acoperiți nasul, gura şi bărbia; 
- Potriviți masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe laterale; 
- Evitați să atingeți masca; 
- Scoateți masca apucând-o de barete; 
- Ţineți masca departe de dumneavoastră şi de suprafeţe în timp ce o scoateţi; 
- După folosire, aruncați imediat masca în coşul de gunoi cu capac și pedală, prevăzut cu sac în 

interior, semnalizat prin panouri și săgeți; 
- Spălați-vă/dezinfectați-vă pe mâini după ce aruncați masca; 
- Nu folosiți o mască ruptă sau umedă; 
- Nu purtați masca doar peste gură sau sub bărbie; 
- Nu purtați o mască prea largă; 
- Nu atingeți partea din faţă a măştii; 
- Nu scoateți masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii; 
- Nu vă lăsați masca la îndemâna altor persoane; 
- Nu refolosiți masca; 
- Nu schimbați masca cu masca altei persoane. 
 

Tehnica spălării mâinilor: 
Spălarea mâinilor se va face cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o 

suprafață potențial contaminată, astfel: 
        a. udați mâinile; 
        b. puneți săpun; 
        c. frecați mâinile; 
        d. spălați între degete; 
        e. curățați unghiile; 
        f. spălați și exteriorul palmei; 
        g. clătiți bine; 
        h. ștergeți-vă; 
        i. închideți apa; 
        j. aruncați prosopul de hârtie la coșul de gunoi. 
 

Spălatul mâinilor se face: 
        - după folosirea toaletei; 
        - înainte de luarea mesei; 
        - la terminarea lucrului; 
        - în pauza de cafea. 
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Igiena respiratorie: 
Igiena respiratorie/eticheta de tuse reprezintă o combinație de măsuri menite să reducă la 

minimum transmiterea agenților patogeni respiratorii prin intermediul picăturilor sau al altor căi 
aeriene. Microbii se pot deplasa cu până la 1 metru doar la un singur strănut.                                                                                                             

 

Igiena respiratorie presupune următoarele: când tușiți sau strănutați, acoperiți gura cu 

cotul flexat sau un șervețel care va fi aruncat imediat la coș, apoi spălați mâinile cu apă și săpun; 
făcând acest lucru, împiedicați răspândirea germenilor și a virusurilor. Dacă puneți mâna la gură 
când tușiți, puteți contamina ulterior obiectele și suprafețele pe care le atingeți. 

 

Distanțarea fizică: 
- evitați contactul strans cu ceilalți: evitați strângerea mâinii, îmbrățișările și săruturile; 
- evitați aglomerația, în special în spațiile slab ventilate; 
- distanța fizică trebuie păstrată la cel puțin 1 metru în interior, cu obligația purtării măștii, și 

cel puțin 1,5 metri în aer liber atunci când nu este purtată masca. Păstrând distanța față de 
celelalte persoane, aria de răspândire a virusului este redusă la minimum. Întrucât particulele care 
pot fi infecțioase sunt răspândite prin simplul act al vorbirii, purtarea măștii și distanța fizică fac ca 
aceste particule să nu ajungă la celelalte persoane;        

- folosiți cardul pentru plăți în loc de cash; 
- pe distanțe mici folosiți modalitățile alternative de deplasare (bicicletă, trotinetă electrică sau 

mersul pe jos). 

Curăţenia şi dezinfecția spațiilor de cazare și învățământ: 

În spațiile de învățământ acestea se realizează conform planului de curățenie și dezinfecție. În 

spațiile de cazare se realizează conform protocolului pentru cămine. 

Recunoașterea simptomelor COVID-19: 
Perioada de incubație – intervalul cuprins între momentul infectării și cel al apariției 

simptomelor – este de până la 14 zile. Durata medie de aparitie a simptomelor este de 5 zile. 
- Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra, tusea uscată și oboseala. 
- Alte simptome care sunt mai puțin frecvente și care pot să apară la unele persoane sunt: 

durerile, congestia nazală, conjunctivita, cefaleea, durerile de gât, diareea, pierderea simțului 
gustului și al mirosului, erupțiile cutanate și înroșirea degetelor de la mâini și picioare (apar ca și 
cum ar fi degerate). Aceste simptome sunt de obicei ușoare și se manifestă gradual.  

- Majoritatea persoanelor  afectate se recuperează fără a avea nevoie de tratament la spital.  
- Aproximativ 1 din 5 persoane afectate de COVID-19 prezintă o formă gravă, cu probleme 

respiratorii. 
 - Persoanele în vârstă și cele cu alte probleme de sănătate (hipertensiune arterială, afecțiuni 

cardiace, diabet, cancer) prezintă riscuri de complicații. 
- Indiferent de vârstă, persoanele care au febră și/sau tuse asociate cu probleme respiratorii 

(dispnee), durere sau presiune în piept și afectarea mișcării și a vorbirii trebuie să ceară ajutor 
medical de specialitate. 
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II. INSTRUCȚIUNI PENTRU DIMINUAREA RISCURILOR  
DE TRANSMITERE A VIRUSULUI SARS-CoV-2 

 

A. Instrucțiuni generale 
Optați pentru telemuncă, munca la domiciliu, dacă acest lucru este posibil. 
În cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, desfășurați-vă activitatea în conformitate cu 

instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu vă expuneți la pericolul de 
accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-
CoV-2 nici dumneavoastră, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile 
dumneavoastră în timpul procesului de muncă. 

Angajații UVT beneficiază de un program de lucru individualizat în conformitate cu prevederile 
HCA nr.1/18.05.2020. 

Solicitați asigurarea unui program de lucru decalat, pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea 
din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în aceeași incintă. 

Persoana care înainte de începerea programului de lucru prezintă simptome specifice unei 
afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie, 
diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată pe 
responsabilul desemnat de conducerea instituţiei de învăţământ superior, prin completarea unui 
formular electronic special creat în acest sens. 

Pe parcursul transportului de la domiciliu la instituţia de învăţământ superior și retur se vor 
respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în 
comun: 

- călătorii au obligația de a purta masca de protecție la urcarea în mijlocul de transport și pe 
toată durata călătoriei,astfel încât să fie acoperite gura și nasul;  

- la îmbarcare/debarcare, pasagerii vor respecta o distanță de siguranță minimă unul față de 
celălalt; 

- accesul pasagerilor în mijlocul de transport se realizează pe ușa din față, iar coborârea se 
realizează pe cealaltă ușă/celelalte uși, dacă aceasta/acestea există; 

- transportul pasagerilor în microbuze este permis doar pe scaune; 
- în cazul transportului în regim de taxi, al transportului alternativ și al transportului în regim 

de închiriere cu șofer, transportul pasagerilor se efectuează doar pe locurile din spate, iar pasagerii 
au obligația de a purta masca de protecție la urcarea în mijlocul de transport și pe toată durata 
călătoriei.                                                                                                                                                               

-  se dezinfectează mâinile frecvent, la urcare și  pe timpul transportului, cu soluțiile dezinfec-
tante din  dozatoarele aflate în mijlocul de transport; 

-   se evită atingerea ochilor, nasului și a gurii; 
-   se vor utiliza cu precădere plățile electronice. 
Pe distanțe mici se recomandă folosirea modalităților alternative de deplasare (bicicletă, 

trotinetă electrică sau mersul pe jos.) 
 
La intrarea în imobilele UVT: 
- puneți-vă masca de protecție; 
- respectați marcajele de distanțare fizică; 
- dezinfectați-vă tălpile de la pantofi cu soluție pe bază de clor; 
- supuneți-vă triajului epidemiologic care se va efectua de către persoana desemnată în acest 

scop; 
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Triajul epidemiologic este obligatoriu, nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și 
constă în: 

- măsurarea temperaturii prin termometru non-contact (temperatura înregistrată nu trebuie să 
depășească 37,3°C), la  care  se  poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului; 

- observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de  tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, 
stare generală modificată); 

- în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea 
măsurării temperaturii după o perioadă de 2-5 minute de repaus; 

Dacă se constată menținerea unei temperaturi de peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome 
respiratorii, nu se va permite accesul în unitatea de învățământ și va fi înștiințat de îndată despre 
aceasta responsabilul pe probleme COVID-19 din unitate, iar persoana în cauză se va întoarce la 
domiciliu, contactând medicul de familie/medicul de medicina muncii sau, încazul în care starea sa 
este gravă, se va apela la 112. 

- Dezinfectați-vă mâinile la intrarea în imobil; 
- Deplasarea în interior se va face cu respectarea distanțării fizice, pe traseele prestabilite prin 

marcaje corespunzătoare; 
- Folosirea lifturilor se va face doar dacă este strict necesar și numai de către cel mult două 

persoane odată, care vor purta obligatoriu măști de protecție în tot timpul folosirii acestuia; 
- Purtarea măștii de protecție este obligatorie atât în timpul activităţilor, cât şi în timpul 

pauzelor, precum şi în toată perioada în care se află în interiorul imobilelor UVT, cu următoarele 
excepții: 

a) angajatul este singur în birou sau există minimum 2 m între persoanele din acel birou, cu 
condiția aerisirii camerei cel puțin la două ore și se asigură dezinfecția suprafețelor; 

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare; 
c) persoana desfășoară activitați fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante 

(temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) 
- este interzisă schimbarea măștii între persoane și este obligatorie aruncarea măștii folosite 

doar în coșul de gunoi cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior, semnalizat prin panouri și 
săgeți. 

- în timpul pauzelor de masă acordate eșalonat, se va păstra distanța de minimum 1,5 metri 
între lucrători; 

- consumul de produse alimentare se va realiza cu precauţie din perspectiva respectării 
normelor de igienă; 

- respectați toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunile 
proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; 

- dezinfectați spaţiul de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii cu soluție pe bază de 
alcool sau clor; 

- spălați-vă şi îşi dezinfectați-vă frecvent mâinile; 
- mențineți-vă igiena respirației: tuse sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică 

folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul se aruncă în recipientul 
de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor; 

- identificați şi folosiți culoarele de circulaţie asigurate în spațiile de învățământ și cazare; 
- evitați staţionarea în spaţiile comune; 
- în vederea gestionării fluxului de persoane care utilizează toaletele, se vor respecta instruc-

țiunile afişelor postate la intrarea în aceste spaţii, privind numărul maxim de persoane care pot 
avea acces simultan; 

- se vor respecta normele de igienă afișate; 
- aerisiți frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care vă desfășurați activitatea; 
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- evitați contactul cu alte persoane prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, 
sărutul obrajilor sau al mâinii; 

- evitați folosirea instalațiilor de climatizare; 
- limitați contactul cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m; 

evitați formarea de grupuri spontane și nesecurizate mai mari de trei persoane în spațiile 
universității; întrerupeți imediat orice contact cu o persoană simptomatică; 

- nu vă atingeți ochii, gura, nasul cu mâinile neigienizate; 
- acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți; 
- evitați folosirea în comun a unor echipamente de lucru (tastatura, mouse-ul etc.); 
- evitați contactul cu persoane care s-au reîntors în țară recent; 
- evitați contactul cu persoane care suferă de infecții respiratorii; 
- evitați spitalele dacă nu sunteți infectați cu coronavirus sau nu aveți afecțiuni grave; 
- nu intrați în contact cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă prezintă 

sau nu simptome specifice coronavirusului; 
- protejați-vă apropiații, nu-i expuneți; 
- persoanele în vârstă sunt vulnerabile în fața noului coronavirus, în multe cazuri infectarea 

fiindu-le fatală. Este motivul pentru care trebuie protejate cu prioritate, prin evitarea contactului 
direct (de exemplu îmbrățișări) și prin menținerea distanțării fizice; 

-  angajaţii (cu deosebire cei din grupurile vulnerabile) care-și desfăşoară activitatea în spaţiu 
închis pot beneficia de program de lucru individualizat astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în 
funcţie de natura şi specificul activităţilor desfăşurate, contactul direct dintre aceştia fără a afecta 
durata programului normal de lucru; 

- personalul cu risc de îmbolnăvire (de exemplu vârstnicii, persoanele cu diabet zaharat sau 
alte boli cronice, persoanele cu imunitate deficitară) va reveni la locul de muncă cu avizul 
medicului de medicina muncii; 

- evitați, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite atât în interiorul, 
cât şi în exteriorul unităţii/instituţiei, pentru a limita contactul direct între persoane; circulația 
documentelor să se facă preponderent electronic; 

- limitați deplasările pe cât posibil; deplasările în afara locului de muncă sunt permise doar în 
situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării activității. În efectuarea acestor 
deplasări, angajații sunt obligați să respecte precauțiunile universal valabile: 

- menţinerea distanţei sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice; 
- menţinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde, 

sau cu dezinfectanţi avizaţi ori de câte ori este nevoie; 
- evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/nedezinfectate; 
- menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de unică 

folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă). După utilizare, şerveţelul de unică folosinţă va fi 
aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor; 

- limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum  
1,5 m; 

- în cazul în care, la începutul sau în timpul programului de lucru, prezentați simptome ale  
infecției respiratorii (tuse,strănut, rinoree, febră, stare general alterată, febră de peste 37,3°C), 
înștiințați imediat șeful ierarhic despre aceasta, întoarceți-vă la domiciliu și consultați medicul de 
medicina muncii/medicul de familie sau, în cazul în care starea dumneavostră este gravă, 
contactați serviciul unic de urgență 112; 

- în cazul în care ați venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanță mai 
mică de 1,5 metri și fără mască) cu un lucrător/persoană suspectă/confirmată, se impune izolarea 
dumneavostră la domiciliu pentru 14 zile și monitorizarea semnelor și a simptomelor de infecție 
respiratorie; 
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- conducătorul fiecărui loc de muncă asigură efectuarea triajului observațional al personalului 
subordonat la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul 
programului ; 

- conducătorul fiecărui loc de muncă anunţă responsabilul desemnat de către conducerea UVT 
în cazul în care personalul din subordinea sa prezintă în timpul programului de lucru 
simptomatologie de tip respirator (de exemplu tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte 
simptome de boală infecţioasă (vărsături, mialgii, stare generală modificată), însoţite sau nu de 
creşteri de temperatură, și se  aplică protocolul de izolare; 

- în cazul necesităţii izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza 
adeverinţei eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu; 

- în cazul carantinei instituţionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinţa pentru 
concediu medical eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către DJSP Timiș, la încheierea 
perioadei de carantină. 

 

Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare 
cu coronavirusul SARS-CoV-2: 

a) angajaţii cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) şi/sau febră mai mare de 
37,3°C şi/sau stare generală alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolaţi 
de restul colegilor şi trimişi la domiciliu sau la unităţi sanitare, în funcţie de starea persoanei; în 
marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii; 

b) dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă 
este mai scurt de 7 zile: 

- se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute); 
- înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea 

geamurilor); 
- pentru a limita expunerea la particulele respiratorii a personalului care efectuează curăţenie, 

se amână efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei timp de 24 de ore. În situaţia în care respectarea 
acestui interval nu este posibilă, efectuarea curăţeniei se va amâna cât mai mult; 

c) dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat 
în incintă: 

- nu este nevoie de curăţenie/dezinfecţie suplimentară; 
- se menţin măsurile de curăţenie şi dezinfecţie de rutină; 
d) se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în 

contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanţă mai mică de 1,5 m şi fără mască) şi se 
impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a 
semnelor şi a simptomelor de infecţie respiratorie. 
 

B. Instrucțiuni suplimentare/categorii de personal 
 

1. CONDUCĂTORII DE STRUCTURI 

- anunţă responsabilul desemnat de către conducerea UVT în cazul în care angajații din 
subordinea sa prezintă în timpul programului de lucru simptomatologie de tip respirator (de 
exemplu tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, 
mialgii, stare generală modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării 
protocolului de izolare; 

- evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curăţare şi dezinfecţie şi a 
echipamentelor de protecţie personală (PPE), adecvate pentru utilizarea acestora. 
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2. RESPONSABILII DESEMNAȚI CU COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR DE PREVENIRE A 
INFECTĂRII CU SARS-CoV-2 

- responsabilul cu coordonarea activităţilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 la nivel de 
UVT va fi în legătură cu reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică, ai autorităţilor publice locale 
şi ai CJSU. 

- responsabilul de facultate are atribuții în ceea ce privește comunicarea și implementarea 
procedurilor specifice privind modalitatea de derulare a activităților didactice la nivelul fiecărei 
facultăți. 
 

3. BIROUL SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII 

- informează și instruiește cadrele didactice și personalul administrativ al UVT privind 
elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica 
spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a 
măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare; 

- centralizează și ține evidența referitoare la informările primite din partea angajaților UVT cu 
privire la manifestarea unor simptome specifice infectării cu Coronavirus. 

 
4. PERSONALUL DE PAZĂ       

- gestionează accesul și fluxul de persoane la intrarea în imobilele UVT; 
La nivelul fiecărui imobil al universității, fluxurile vor fi optimizate, acolo unde este posibil, 

prin deschiderea mai multor uşi de acces. În cazul în care această separare nu este posibilă, 
respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială; 

Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute deschise în 
perioadele în care fluxurile de vizitatori sunt cele mai ridicate (de exemplu primirea studenţi-
lor/cursanţilor, intrarea marii majorități a personalului), pentru a limita punctele de contact;                                                                                                                                                                                  

- efectuează triajul epidemiologic;  
- închide ferestrele spațiului destinat activității didactice, odată cu efectuarea rondului de 

seară; 
- interzice accesul persoanelor străine în cămine. 
 
5. ADMINISTRATORII DE IMOBILE 

a. Administratori spații învățământ 

- organizează circuitele în interiorul clădirilor UVT prin demarcare cu benzi vizibile care să 
asigure „trasee prestabilite“ de intrare, deplasare în interiorul imobilelor şi de părăsire a acestora, 
facilitând păstrarea unei distanţe fizice între studenţi/cursanţi/angajați; 

- asigură separarea fluxurilor pentru personalul administrativ și studenți, pentru a reduce 
riscul de contaminare trans-colectivități, acolo unde este posibil; 

- asigură amplasarea de indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi, benzi de delimi-
tare a perimetrului etc.) și stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată 
distanţarea fizică;                                                               

- asigură amplasarea la intrare și în imobilele UVT a coșurilor de gunoi cu capac batant pentru 
aruncarea/eliminarea măștilor uzate, precum și adispenserelor/flacoanelor cu soluţie dezinfec-
tantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă;-asigură afișarea la intrarea în 
imobilele UVT şi în toate locurile cu o bună vizibilitate a materialelor de informare privind măsurile 
de igienă/protecţie; 

- se asigură că ușile de acces rămân deschise, acolo unde este posibil, pentru a evita punctele 
de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de 
incendiu (spre exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise); 
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- se asigură că ușile sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice rămân deschise până la 
sosirea tuturor studenţilor/cursanţilor; 

- asigură amenajarea sălilor astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între studenţi/cursanţi, 
ceea ce implică următoarele: 

 eliminarea mobilierului care nu este necesar și/sau dispunerea mobilierului astfel 
încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între studenţi/cursanţi sau montarea 
de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă; 

 stabilirea modului de aşezare în săli în funcţie de configuraţia fiecărei săli şi de 
numărul de studenţi/cursanţi dintr-o formaţie de studiu; 

 locurile ce nu trebuie ocupate vor fi marcate corespunzător pentru a asigura 
distanțarea fizică necesară între studenți/cursanți; 

 amplasarea se va face astfel încât studenţii/cursanţii să nu stea faţă în faţă; 

 asigură stabilirea unui sens de circulaţie în interiorul sălii prin marcaje aplicate pe 
podea, pentru limitarea întâlnirilor în perimetrul sălii; 

 asigură semnalizarea prin panouri și săgeți a locurilor în care sunt amplasate coşurile de 
gunoi cu capac şi pedală, prevăzute cu sac în interior destinate aruncării/eliminării măştilor 
uzate; 

 asigură postarea unui afiș la intrarea în grupurile sanitare privind numărul maxim de 
persoane care pot avea acces simultan, în vederea gestionării fluxului de persoane care 
utilizează simultan aceste spații comune; 

 verifică în permanenţă dacă grupurile sanitare permit studenţilor/cursanţilor şi 
personalului să-şi spele sau să îşi dezinfecteze mâinile; se vor folosi prosoape de hârtie de 
unică folosinţă. Uscătoarele electrice de mâini vor fi oprite; 

 verifică, prin intermediul unei foi de control afișate pe ușa grupului sanitar, 
periodicitatea cu care s-a efectuat curățarea băilor, dezinfectarea suprafețelor atinse în 
mod frecvent și completarea/reîncărcarea consumabilelor în cantităţi suficiente (săpun 
lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosinţă etc.), conform planului de curățenie și 
dezinfecție; 

 asigură afișarea  materialelor de informare (postere) privind igiena corectă; 

 asigură depozitarea detergenţilor şi dezinfectanţilor în spaţii special amenajate, în 
care nu au acces alte persoane; 

 asigură afișarea de postere în locuri vizibile din instituţia de învăţământ superior (în 
săli, pe coridoare şi în grupurile sanitare) cu următoarele mesaje: 

 
Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde, cu apă şi săpun! 
Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane! 
Purtaţi corect masca de protecţie în incinta UVT! 
Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna! 
Nu vă strângeți în brațe! 
 
AŞA DA: 
- Spălați-vă/dezinfectați-vă mâinile înainte de a le pune pe mască; 
- Verificați masca să nu aibă rupturi sau găuri; 
- Identificați partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare; 
- Aveți grijă ca partea colorată a măştii să fie spre exterior; 
- Aşezați banda metalică sau marginea tare deasupra nasului; 
- Acoperiți nasul, gura şi bărbia; 
- Potriviți masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe laterale; 
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- Evitați să atingeți masca; 
- Scoateți masca apucând-o de barete; 
- Ţineți masca departe de dumneavoastră şi de suprafeţe în timp ce o scoateţi; 
- După folosire, aruncați imediat masca într-un coş cu capac; 
- Spălați-vă/dezinfectați-vă pe mâini după ce aruncați masca. 

 
AŞA NU: 
- Nu folosiți o mască ruptă sau umedă; 
- Nu purtați masca doar peste gură sau sub bărbie; 
- Nu purtați o mască prea largă; 
- Nu atingeți partea din faţă a măştii; 
- Nu scoateți masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea 

măştii; 
- Nu vă lăsați masca la îndemâna altor persoane; 
- Nu refolosiți masca; 
- Nu schimbați masca cu a altei persoane;  
 
- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate; 
- Acoperiți-vă gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în 

care se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi; după aceea, aruncaţi batista utilizată; 
- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent, folosind şerveţele/lavete/ produse 

biocide;  
- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum: febră, tuse sau dificultăţi 

la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală; 
- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji. 
 
În perioada de suspendare parţială sau totală a activităţilor didactice pentru realizarea cărora 

se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior, se vor 
realiza următoarele activităţi obligatorii: 

– curăţenia şi aerisirea sălilor; 
– dezinfecţia spaţiilor instituţiei de învăţământ superior (săli, holuri, toalete); 
 
b. Administratori spații cazare (cămine) 

- asigură efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei corespunzătoare a tuturor spaţiilor comune şi de 
cazare înainte de redeschiderea căminului; 

- asigură curățirea și igienizarea zilnică a spațiilor comune cu produse de curățenie profe-
sionale și produse biocide destinate suprafețelor, cu prioritizarea suprafețelor frecvent atinse de 
către locatari; 

- asigură montarea la intrarea în cămine a dispenserelor pentru igienizarea mâinilor și a 
covoarelor cu soluție dezinfectantă; 

- asigură amplasarea la intrarea în cămine de coșuri de gunoi cu capac batant pentru 
aruncarea/eliminarea măștilor uzate; 

- asigură dotarea optimă a grupurilor sanitare comune cu dozatoare de săpun lichid, 
dispensere de prosoape de hârtie și dispensere de hârtie igienică; dacă este cazul, vor fi furnizate 
studenților cazați în cămin soluții lichide pe bază de alcool în cantități suficiente; 

- verifică și asigură completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul zilei, a consuma-
bilelor în cantități suficiente în grupurile sanitare (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică 
folosință etc.);  
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- urmărește aerisirea căminelor prin păstrarea deschisă a ușilor/geamurilor de la capetele 
holurilor; 

- asigură atribuirea camerelor în regim de locuire de 2 (doi) studenți per cameră sau, dacă 
acest lucru nu este posibil, din pricina numărului mare de solicitări de cazare din partea 
studenților, camerele vor fi ocupate de studenți din aceeași formație de studiu, pentru a limita 
contactul studenților din formații de studiu diferite, cu respectarea prevederilor art. 55 din anexa 
la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 
publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                            
Având în vedere această prevedere, precum și noile reglementări adoptate prin Ordinul ministrului 
Sănătății nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru 
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor (care abrogă Ordinul 
ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru 
ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor), capacitatea de cazare a UVT scade, ținând 
cont de nivelul de volum minim impus pentru fiecare loc de cazare dintr-o cameră și de numărul 
de lavoare și WC-uri din grupurile sanitare comune raportate la numărul de studenți; 

Astfel, capacitatea de cazare a fiecărui cămin UVT va fi: 
- căminul C12 – un loc în cameră, 150 de locuri; 
- căminul C13 – un loc în cameră, 201 locuri; 
- căminul C15 – 3 locuri în cameră, 311 locuri; 
- căminul C16 – 3 locuri în cameră, 250 locuri; 
- căminul C17 – 2 locuri în cameră, 150 locuri; 
- căminul Camelia – capacitate normală, 3 locuri în cameră – 246 de locuri; 
Studenții din categoriile care vor desfășura activități didactice în regim față în față vor avea 

prioritate în procesul de repartizare a locurilor de cazare în căminele UVT pentru semestrul 
următor. De asemenea, în procesul de cazare se va încerca gruparea studenților în camere în 
funcție de formațiile de studiu din care fac parte. 

Dată fiind limitarea locurilor de cazare, Biroul Executiv de Cazare alocă locurile de cazare 
conform următoarelor priorități: 

● studenții sosiți prin intermediul programului de mobilități Erasmus+ incoming; 
● studenții care au depus cereri de cazare în sesiunile 1 și 2 pentru programele de studii 

universitare care vor desfășura activități în format fizic; 
● doctoranzii; 
● studenții proveniți din centrele de plasament care nu desfășoară activități în format fizic; 
● voluntari OSUT; 
● studenți tutori de la programele de studii universitare care desfășoară activități exclusiv 

online, dar pentru care studenții tutorați, din anul I al ciclului de studii universitare de licență, vor 
desfășura activități în format fizic; 

● situații sociale speciale ale studenților care nu desfășoară activități în format fizic; 
● studenții români de pretutindeni – care nu desfășoară activități în format fizic; 
● studenții care lucrează în Timișoara, dar care nu desfășoară activități în format fizic; 
● alte situații. 
 
- urmărește respectarea de către locatarii căminelor a circuitului de intrare – deplasare – 

ieșire în/din căminele UVT, marcat corespunzător în fiecare cămin, circuit ce se va derula după 
cum urmează: 

➔ Intrarea în cămin se face pe ușa principală, intrarea fiind marcată cu afișe autoadezive și 
traseul de intrare spre etaje și camere este marcat cu săgeți verzi. Pentru studenții care locuiesc la 
parter, accesul către camere se face urcând pe scara principală până la etajul 1, se parcurge holul 
etajului 1 și se coboară pe scara secundară către parter. 
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➔ Intrarea în cămin se face pe ușa principală; intrarea este marcată cu afișe autoadezive și 
traseul de intrare spre etaje și camere este marcat cu săgeți verzi. Pentru studenții/cursanții care 
locuiesc la parter, accesul către camere se face urcând pe scara principală până la etajul 1, se 
parcurge holul etajului 1 și se coboară pe scara secundară către parter. 

➔ Accesul către camere a locatarilor de la etajele 1, 2, 3 și 4 se face pe scara principală. Pe 
etajele 1, 2, 3 și 4 sensul de mers este de la casa scării principală către casa scării secundară, iar pe 
parter sensul de mers este de la casa scării secundară la casa scării principală. 

➔ În cazul deplasărilor în interiorul căminului (grupurile sanitare și oficiile de gătit), se 
respectă cu strictețe sensul de mers aferent fiecărui nivel. Exemplu: Studenții/cursanții de la 
etajele 1, 2, 3 și 4 care folosesc grupurile sanitare si oficiile de gătit vor reveni în cameră folosind 
scara secundară pe care se coboară până la parter, apoi vor străbate holul, după care vor urca pe 
scara principală până la etajul la care locuiesc. 

➔ Studenții/cursanții de la parter care folosesc grupurile sanitare si oficiile de gătit vor reveni 
în cameră parcurgând holul spre scara principală, urcând pe aceasta până la etajul 1, parcurgând 
holul pe sensul permis și coborând pe scara secundară până la parter. 

➔ Ieșirea din cămin pentru studenții/cursanții cazați la etajele 4, 3, 2, 1 se va face direct pe 
scara secundară către ușa de ieșire din cămin. Studenții/cursanții care locuiesc la parter, pentru a 
ieși din cămin, vor parcurge holul pe sensul de mers permis, vor urca pe scara principală până la 
etajul 1 și vor parcurge holul pe sensul de mers permis, apoi vor coborî pe scara secundară până la 
ușa de ieșire de la parter. 

➔ În situațiile în care nu se poate respecta în totalitate distanțarea fizică pentru un flux de 
circulație, vor fi marcate zone de așteptare la nivelul fiecărui palier astfel încât să se poată asigura 
distanțarea fizică. 

 
- asigură afișarea, la intrarea în cămine și în toate locurile cu o bună vizibilitate, a materialelor 

de informare privind măsurile de igienă/protecție; 
- verifică respectarea instrucțiunilor privind utilizarea de covoare/mochete; 
- verifică respectarea normelor de curățenie, dezinfectare și aerisire a camerelor de către 

studenţii care sunt cazaţi în cămin; 
- asigură postarea unui afiș la intrarea în grupurile sanitare/oficii pentru gătit privind numărul 

maxim de persoane care pot avea acces simultan, în vederea gestionării fluxului de persoane care 
utilizează simultan aceste spații comune; 

- asigură semnalizarea prin panouri și săgeți a locurilor în care sunt amplasate coşurile de 
gunoi cu capac şi pedală, prevăzute cu sac în interior, destinate aruncării/eliminării măştilor uzate; 

- urmărește ca oficiile de gătit să fie folosite exclusiv pentru prepararea hranei; aceasta se va 
consuma doar în camera proprie; 

- urmărește respectarea de către studenți a interdicției de utilizare a spațiilor comune de 
studii din cămine (sălile de lectură) pe perioada pandemiei; 

- urmărește respectarea de către studenți a interdicției privind desfășurarea oricărei activități 
cu participarea unui număr de persoane mai mare decât numărul aprobat de locatari ai camerei; 

- urmărește respectarea interdicției accesului persoanelor străine în imobil; 
- solicită imperativ respectarea normelor de igienă de către personalul administrativ și 

personalul de pază; 
- asigură punerea la dispoziție a unui număr de camere pentru izolarea cazurilor suspecte sau 

confirmate cu SARS-CoV-2. 
- asigură instruirea personalului care se ocupă de pază/supraveghere cu privire la regulile 

specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă; 
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- verifică respectarea de către locatarii căminelor a următoarelor norme: 
● Se impune obligativitatea purtării măștii în spațiile comune ale căminelor; 
● Se interzic orice vizite în cămine; 
● Se interzice utilizarea oficiilor de gătit pentru orice altă activitate în afară de prepararea 

hranei; 
● Se impune respectarea circuitelor de intrare, așteptare, deplasare și ieșire din căminele 

studențești; 
● Studenții care sunt cazați în cămin au obligația să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să 

aerisească în mod regulat camerele; 
● Se recomandă studenților să evite, pe cât posibil, spațiile comune, iar activitățile să se 

desfășoare în camera proprie; 
● Se va evita utilizarea de covoare sau mochete în camerele din căminele studențești; 
● Locatarii au obligația de a anunța administratorul căminului cu privire la absența din camera 

atribuită în următoarele situații: 
 prezintă simptome specifice; 
 a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 
 este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în 

carantină. 
- propune aplicarea sancțiunii excluderii din cămin pentru nerespectarea oricărei norme 

studențești, locatarul având obligația de a părăsi camera în termen de 24 de ore; 

- asigură punerea în aplicare a protocolul de izolare, anunțarea DSP sau  apelarea serviciului 

de urgență 112 în situația în care apare vreun caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2, caz în 

care: 

Studentul împreună cu colegii de cameră (acolo unde este cazul) vor fi transferați în căminul 
destinat cazurilor de suspecți/bolnavi de COVID. Pe tot parcursul operațiunii de transfer, studenții 
vor purta mască. Se vor deschide ferestrele camerei pentru aerisire. Camera va fi igienizată și 
dezinfectată folosind produse avizate după plecarea studentului și înainte de reutilizarea camerei. 
Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Persoana care ajută 
studentul/cursantul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte mască şi se va spăla bine 
pe mâini timp de minimum 20 de secunde. 

În oricare scenariu, se va anunța responsabilul care coordonează activităţile de prevenire a 
infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul instituţiei. 

 
Scenariu cu un caz confirmat 
La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-un cămin al UVT, studentul 

confirmat, împreună cu colegii de cameră (acolo unde este cazul), va fi izolat în căminul destinat 
izolării. 

Scenariu cu trei cazuri confirmate pe același palier 
La apariția a trei cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 pe același palier din camere 

diferite dintr-un cămin UVT, se va izola tot palierul în căminul destinat izolării. 
Scenariu cu trei cazuri confirmate în același cămin 
La apariția a trei cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 într-un cămin UVT pe paliere 

distincte, se va izola căminul timp de 14 zile de la data de debut al ultimului caz. 
 
În toate cele 3 scenarii, reprezentanții desemnați de către organizația reprezentativă la nivel 

de universitate, cu sprijinul logistic al UVT, vor asigura tuturor celor izolați distribuția de produse 
de bază necesare traiului zilnic. 
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6. PERSONALUL  DE CURĂȚENIE 
- va deschide ferestrele sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice, cu cel puțin 30 de 

minute înainte de începerea cursurilor, pentru asigurarea aerisirii; 
- va efectua curățenia și dezinfecția spațiilor, sub atenta supraveghere a administratorului, de 

mai multe ori pe zi; 
- în spațiile destinate cadrelor didactice/personalului administrativ, îngrijitoarele vor curăța și 

dezinfecta în fiecare dimineață toate suprafețele, urmând ca dezinfecția să se facă de către fiecare 
angajat cel puțin o dată în timpul programului de lucru asupra suprafețelor frecvent atinse; 

- în spațiile destinate activităților didactice, îngrijitoarele vor curăța și dezinfecta în fiecare 
dimineață toate suprafețele, precum și după fiecare activitate didactică; în timpul pauzelor vor fi 
dezinfectate suprafețele frecvent atinse; pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul 
zilei și ori de câte ori este necesar; 

- curățenia și igenizarea spațiilor se vor efectua  cu prioritizarea  suprafeţelor frecvent atinse, 
precum: 

 clanţe, încuietori, butoane şi mânere ale uşilor; 

 treptele scărilor; 

 băncile, catedrele şi scaunele din săli; 

 separatoarele montate pe bănci; 

 mesele şi scaunele din sălile de cantină; 

 blaturi; 

 balustrade; 

 întrerupătoare de lumină; 

 mânerele echipamentelor şi ale aparatelor (precum cele sportive); 

 butoanele ascensoarelor şi ale automatelor pentru produse; 

 obiecte didactice comune; 

 calculator, tastatură, mouse, laptop şi tablete partajate între personae. 
Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanţilor pe suprafeţe care nu sunt atinse 

frecvent sau cu risc scăzut (de exemplur afturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite). 
Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie, mănuşi, iar 

după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii se spală mâinile. 
- va aplica planul de curăţenie şi dezinfecţie, după cum urmează: 

 se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie; 

 se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune virulicidă); 

 se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în 
ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include 
informaţii de siguranţă şi instrucţiuni de aplicare. Dacă produsul concentrat se 
diluează conform indicaţiilor producătorului, soluţia de lucru poate fi utilizată în cel 
mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentraţia, data şi ora 
preparării. Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate, 
în care nu au acces studenţii/cursanţii. În timpul utilizării produsului sunt obligatorii 
purtarea măştii şi a mănuşilor şi asigurarea ventilaţiei adecvate. Se recomandă 
protecţia ochilor şi accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în 
cazul accidentelor. 

- verifică în permanenţă dacă grupurile sanitare permit studenţilor/cursanţilor şi personalului 
să-şi spele sau să îşi dezinfecteze mâinile; se vor folosi prosoape de hârtie de unică folosinţă. 
Uscătoarele electrice de mâini vor fi oprite; 

- va efectua curăţenia şi dezinfecţia corespunzătoare a tuturor spaţiilor comune şi de cazare, 
înainte de redeschiderea căminului;  
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- va igieniza zilnic spațiile comune cu produse de curățenie profesionale și produse biocide 
destinate suprafețelor, cu prioritizarea suprafețelor frecvent atinse de către locatari; 

- va verifica și va face completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul zilei, a 
covoarelor cu soluție dezinfectantă în cantități suficiente;  

- va verifica și va face completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul zilei, a 
consumabilelor în cantități suficiente în grupurile sanitare (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape 
de unică folosință etc.);  

- va face aerisirea căminelor prin păstrarea deschisă a ușilor/geamurilor de la capetele 
holurilor; 

- va respecta circuitul intrare-deplasare-ieșire în/din căminele UVT; 
- va curăţa, dezinfecta şi aerisi în mod regulat spațiile comune ale căminelor; 
- va respecta regulile specifice de funcţionare a căminului . 
 

7. PERSONALUL - SPAȚII VERZI 
-  organizează mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se asigure distanţarea 

fizică; 
-  mătură şi spală periodic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea începerii activităţilor didactice, 

curţile interioare/spaţiile exterioare clădirilor care aparţin Universității, acolo unde se adună de 
regulă persoane din cadrul comunităţii 

 

8. CONDUCĂTORII AUTO  
-  respectă măsurile generale de igienă și protecţie; 
-  poartă masca de protecție la urcarea în mijlocul de transport și pe toată durata călătoriei 

astfel încât să fie acoperite gura și nasul și solicită acest lucru tuturor pasagerilor; 
- permit accesul pasagerilor în mijlocul de transport doar pe ușa din față, iar coborârea pe 

cealaltă/celelalte uși, dacă aceasta/acestea există;                                                                                      - 
permit transportul pasagerilor în microbuze doar pe scaun; 

- asigură dotarea cu dozatoare cu soluții dezinfectante a vehiculului; 
- efectuează obligatoriu curățenia și dezinfecția mijlocului de transport înainte de plecarea în 

cursă. Va fi evitată măturarea uscată și alte acțiuni mecanice pe suprafețe potențial contaminate, 
pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se vor utiliza în schimb metode de curățare 
umedă; 

- asigură izolarea spațiului conducătorului auto sau păstrarea liberă a primului rând de scaune, 
după caz, pentru a se evita interacțiunea socială; 

-  păstrează distanța socială în timpul pauzelor și perioadelor de repaus pe drum, evitându-se 
contactele cu alte persoane (șoferi, pasageri, persoane adiacente parcursului etc.); 

- utilizează mănuși în cazul mânuirii bagajelor sau interacțiunii cu alte persoane (agenți control 
etc.) și își dezinfectează mâinile după îndepărtarea mănușilor într-o pungă special destinată;  

- asigură dotarea mijlocului de transport cu coșuri de colectare a gunoiului/saci de gunoi 
securizați; 

- în cazul manipulării documentelor din hârtie, vor purta mască de protecție astfel încât să le 
fie acoperite gura și nasul, vor utiliza mănuși, pe care le vor depozita într-o pungă special destinată 
după utilizare, și își vor dezinfecta mâinile după îndepărtarea mănușilor; 

- pentru transportul rutier internațional de persoane, în punctele de îmbarcare, operatorii de 
transport au obligația de a asigura măsurarea temperaturii cu dispozitive de tip termoscanner 
pentru fiecare pasager. Se va refuza îmbarcarea persoanelor cu o temperatură mai mare de 37,3 
grade C și li se va recomanda să consulte de urgență medicul de familie; 

- aerisesc și dezinfectează corespunzător mijlocul de transport după fiecare cursă.                                                                                                                                                                                                  
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III. Protocolul de izolare 
 

Se aplică persoanei angajate care, în timpul activităţii sale (pentru realizarea căreia se impune 
prezenţa sa fizică în imobilele UVT, inclusiv în cămine), prezintă febră şi/sau simptomatologie de 
tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă 
(vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).  

Se vor lua următoarele măsuri: 
- izolarea imediată a persoanei angajate în spațiile destinate specific pentru acest aspect la 

nivelul fiecărui imobil al UVT;  
- persoana angajată va purta mască; 
- persoana angajată va fi separată de restul colegilor şi va fi supravegheată până când va fi 

preluată și va părăsi imobilul însoțită, fiind trimisă la domiciliu sau unități sanitare în funcție de 
starea sa. 

Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră 
pentru aerisire. 

Se informează persoanele cu care persoana suspectă a venit în contact prelungit (mai mult de 
20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a 
acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de 
infecție respiratorie. 

 Nu se va transporta persoana în cauză la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă 
sau spital decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela 
serviciul de urgenţă 112. 

 Persoana care ajută angajatul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte mască şi să 
se spele bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde. 

 Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant special, după ce angajatul a plecat, pentru a 
reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane. 

 Dacă, în perioada izolării, persoana care prezintă simptome foloseşte grupul sanitar, acesta 
trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine 
altcineva. 

Reluarea activității se va face pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul curant/medicul 
de familie, cu precizarea diagnosticului (în cazul în care există certitudinea că simptomele nu au fost 
generate de Covid-19). 
 
 

PRECIZĂM CĂ IMPLEMENTAREA MĂSURILOR  RECOMANDATE  ÎN ACEST GHID  

NU ELIMINĂ RISCURILE  DE  ÎMBOLNĂVIRE  CU COVID-19 ȘI DE TRANSMITERE  A 

VIRUSULUI SARS- CoV-2 ,CI DOAR CONTRIBUIE LA DIMINUAREA ACESTORA. 

 

 

 Birou SSM/SU,  

 Director Resurse Umane, 


