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PROTOCOL FACULTATE – COVID 19 
REGULI DE RESPECTAT PE PARCURSUL DESFASURARII 

ACTIVITATILOR ACADEMICE  

LA INTRAREA IN CLADIRE 
 

• Triaj conform protocolului de triaj (a se vedea figura 
alaturata), 

• La intrarea in cladire sunt prezente substante 
dezinfectante pentru maini, 

• Toate persoanele care intra in cladire isi vor 
dezinfecta mainile la intrare, 

• Masca purtata corect in permanenta de catre toata 
lumea in interiorul cladirilor, cat si exterior daca este 
aglomerat, 

• Distantare minimum 1 metru intre doua persoane, in 
permanenta (studenti si profesori, interior si exterior), 

• S-a declarat Sala 5, de la parterul cladirii, ca sala de 
izolare pentru cazurile in care un student/cadru 
didactic/personal administrativ, necesita ingrijiri 
medicale (legate de simptomele COVID – 19), 

• In timpul programului studentii asteapta inceperea 
activitatilor exclusiv in afara cladirii. 
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PROTOCOL FACULTATE – COVID 19 
 

REGULI DE RESPECTAT PE PARCURSUL 
DESFASURARII ACTIVITATILOR ACADEMICE  

LA INTRAREA IN SALA 
 

• Studentii intra in sala doar la inceperea orei (nu 
asteapta in sala). Studentii asteapta inceperea 
orelor in fata cladirii sau in curtea interioara, cu 
respectarea distantei de minim 1 metru intre 
doua persoane, 

• Toate persoanele care intra in sala isi vor 
dezinfecta mainile la intrare, 

• Masca purtata corect in permanenta de catre 
toata lumea, in sala, 



• Declararea si autoevaluarea oricaror simptome 
COVID-19 de catre studenti si profesori in timpul 
activitatilor – aplicarea protocolului de triaj, 

• Asigurarea in permamenta a unei distante de 1 
mp intre oricare 2 persoane pe tot parcursul 
activitatilor didactice, 

• Durata seminariilor va fi de 1 oră și jumătate, 
astfel încât să putem asigura aerisirea sălilor, 
min. 30 min. O să vă rugăm să evacuați cât mai 
repede sala.  

• Vă rugăm să respectați împărțirea pe grupe! 
Dacă ați fost alocați unei grupe, nu vom realiza 
schimburi ad-hoc. Fiecare grupă va avea o listă 
de prezență bazată pe listele de înscriere. Este 
necesar să ținem foarte clar evidența 
componenței grupelor și pentru situațiile în care 
va apăra vreun caz de COVID-19. 

•  Consumul de produse alimentare se va realiza 
in solitudine, cu precautie din perspectiva 
respectarii normelor de igiena, doar in afara salii. 

 

 


