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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 

 
Anexa nr. 1 

la MĂSURILE SANITARE DE PROTECȚIE și INTERVENȚIE COVID-19 în UA 

 
PROTOCOL COVID-19 

ACTIVITĂȚI ACADEMICE – FACULTATE 
Reguli de respectat pe parcursul activității academice 

 

Intrare în clădire 
1. triaj conform protocolului de triaj 
2. la fiecare intrare în clădirile UA vor fi prezente substanțe dezinfectante pentru 

mâini  
3. toate persoanele care intră în clădirile UA își vor dezinfecta mâinile la intrare  
4. masca purtată corect în permanență de către toată lumea în interiorul clădirilor, 

cât și exterior dacă este aglomerat. Se recomandă purtarea măștii de uz medical 
însă se admit măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a 
gurii. 

5. distanțare minimum 1 metru între 2 persoane în permanență (studenți și 
profesori, interior și exterior)  

6. „camera de izolare” (corpul central, demisol) va fi folosită pentru cazurile în care 
un student/cadru didactic/personal administrativ necesită îngrijiri medicale 
(legate de simptomele COVID19) în timpul programului  

7. studenții așteaptă începerea activității exclusiv în afara clădirii  
8. vor fi afișate postere cu instrucțiuni clare de protecție la intrarea în fiecare sală (se 

va specifica masca, distanța >1m și dezinfectarea mâinilor)  
 

Intrare în sală 
1. dezinfectare suprafețe săli seminar/laborator înainte de fiecare seminar/laborator  
2. studenții intră în sală doar la începerea orei (nu așteaptă în sală)  
3. soluții de dezinfecție prezente la toate căile de acces și grupuri sanitare 
4. studenții vor intra în sală cu mâinile dezinfectate  

 

Activitate didactică 
1. declararea și autoevaluarea oricăror simptome COVID-19 de către studenți și 

profesori în timpul activităților – aplicarea protocolului de triaj  
2. cadrele didactice și personalul administrativ să nu încurajeze promovarea și 

diseminarea în public în spațiul universitar al UA a fake news pe teme de COVID-19  
3. numărul de studenți prezenți la activități va respecta capacitatea sălii (min. 1 

mp/persoană)  
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Pauze 
1. pauzele vor fi petrecute de regulă, în aer liber  
2. dezinfectare regulată a suprafețelor și a aparaturii din spațiile comune  
3. aerisirea sălilor între activități didactice, min. 10 min. și la finalul zilei 
4. consumul de produse alimentare se va realiza în solitudine, cu precauție din 

perspectiva respectării normelor de igienă  
5. Este interzis schimbul de obiecte personale (telefoane, tablete, instrumente de 

scris etc). 
 

Orele de educație fizică 
1. orele de educație fizică se vor desfășura de regulă în exterior 
2. orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități 

sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice 
maxim posibile și a unei aerisiri permanente; 

3. pentru desfășurarea orelor de educație fizică, studenții vor fi instruiți ca pe tot 
parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile 
neigienizate; 


