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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 

 

Anexa nr. 6 
la MĂSURILE SANITARE DE PROTECȚIE și INTERVENȚIE COVID-19 în UA 

 
PROTOCOL COVID19 

IZOLARE  STUDENȚILOR CAZAȚI ÎN CĂMIN 

Situație  Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV 
 
prezența a cel puțin unui simptom 
COVID19  
temperatură > 37.3°C, febră / frisoane, tuse, 
respirație dificilă, oboseală, dureri musculare, 
durere de cap, pierderea gustului/mirosului, durere 
în gât, nas congestionat, greață sau vomă, diaree 

 

intrare în izolare 
 
 
14 zile în camera de cămin 
proprie  
 
+ colegul de cameră 

Pasul I 
contactare telefon medic de 
familie  

și urmare instrucțiuni 

 
ieșire din izolare  
 
după 14 zile  
SAU  
adeverință medic  
SAU  
rezultat RT-PCR negativ 
la ambii colegi de 
cameră (NU SE APLICĂ 
ÎN CAZUL UNUI 
REZULTAT TEST RT-PCR 
POZITIV) 

 

reluare 
activitate 
normală 

 
expunere la o persoană  
cu rezultat test RT-PCR pozitiv 

Pasul II 
 
testare RT-PCR 

 
rezultat test rapid pozitiv 
 
rezultat test RT-PCR pozitiv 
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IZOLAREA STUDENȚILOR NECAZAȚI ÎN CĂMIN 
Se aplică în cazul în care studenții prezintă în timpul activităților didactice în campus / extracurriculare simptomatologie specifică COVID-19 

(temperatură > 37.3°C, febră / frisoane, tuse, respirație dificilă, oboseală, dureri musculare, durere de cap, pierderea gustului/mirosului, durere în gât, nas congestionat, greață sau vomă, 

diaree) 
 

1. anunțarea imediată a personalului desemnat de UA pentru gestionarea cazurilor de COVID-19 
2. izolarea imediată a studentului în spațiul special amenajat în acest sens. Studentul  va purta mască, va fi separat de restul studenților și va fi 

supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe; 
3. dacă pe perioada izolării studentul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse 

de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană; 
4. nu se va transporta studentul până la sosirea părinților/ reprezentanților legali la medicul de familie sau unități sanitare decât în situația în care 

simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112; 
5. persoana care îngrijește studentul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde; 
6. igienizarea încăperii în care a fost izolat studentul suspect de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substanțe dezinfectante avizate, 

pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane; 
7. studentul va reveni la unitatea de învățământ după ce va face dovada parcurgerii perioadei de izolare doar cu decizia de izolare din partea 

DSP sau cu adeverință medicală eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă 
risc epidemiologic. 


