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INSTRUCȚIUNI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR în incinta 

USAMVB ”Regele Mihai I al României” din Timișoara 
în condiţii de siguranţă epidemiologică, pentru prevenirea  

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2 
 

Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică mondială, ne dorim să 
asigurăm întregii comunități academice și deopotrivă studenților/ cursanților un mediu sigur și 
plăcut, astfel încât educația și instruirea să se desfășoare în condiții optime. Astfel, USAMVBT 
impune reguli și măsuri obligatorii de prevenire a îmbolnăvirii de COVID-19 prezentate în detaliu 
în Planul de măsuri privind organizarea activității în cadrul USAMVB ”Regele Mihai I al României” 
din Timișoara, în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2, care trebuie însușite și respectate întocmai. 

În continuare sunt prezentate succint principalele măsuri care se impun a fi respectate în 
cadrul activităților desfășurate în USAMVBT. 

 
Accesul în USAMVBT: 
 se va face doar pe poarta principală. 

 
Nu vor avea acces în USAMVBT persoanele care prezintă: 
 temperatura corporală mai mare de 37,3oC; 
 simptome specifice infectării cu SARS-CoV-2 (febră, tuse, dificultăți în respirație, 

secreție nazală abundentă) sau alte boli infecto-contagioase. 
 

Nu se vor prezenta la activitățile din cadrul USAMVBT: 
 cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 
 cei care sunt declaraţi contacţi direcţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 şi se 

află în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată; 
 cei care aşteaptă să fie testaţi sau au fost testaţi şi aşteaptă rezultatele sau locuiesc 

cu o persoană care a fost testată şi care aşteaptă rezultatele; 
 cei care prezintă simptome specifice infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în 

respirație, secreție nazală abundentă, diaree, vărsături, pierderea gustului sau a 
mirosului, dureri de gât, cap,musculare) sau alte boli infecto-contagioase. 
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În incinta USAMVBT sunt obligatorii următoarele măsuri de protecție individuală: 
 Este obligatorie purtarea în interior de către toţi studenţii/cursanţii a măştii de 

protecţie, în sălile în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora 
se impune prezenţa fizică a studenţilor, în spaţiile secretariatului departamentului/ 
decanatului/ rectoratului/ altor compartimente funcţionale din cadrul USAMVBT, în 
timpul deplasării în incinta universității şi în timpul pauzelor dintre activitățile didactice,  

 Masca este personală, nu se schimbă și se aruncă dacă este deteriorată! 
 Spălaţi-vă des pe mâini, conform recomandărilor (cel puţin 20 de secunde, cu apă şi 

săpun), ori de câte ori este necesar (înainte şi după masă, înainte şi după utilizarea 
toaletei, după tuse sau strănut etc.)! 

 Nu consumați alimente în sălile în care se desfășoară activități didactice sau de 
cercetare! 

 Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului! 
 Utilizaţi şerveţele de unică folosinţă, pe care le veți arunca la coșul de gunoi prevăzut 

cu sac, capac și pedală! 
 Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna sau să vă îmbrățișați! 
 Păstraţi distanţarea fizică de minim 1 metru între persoane și evitaţi aglomeraţiile! 
 Dezinfectați-vă mâinile la intrare și ieșire din clădire! 
 Respectați indicatoarele și marcajele de deplasare în incinta USAMVBT! 
 Aruncați masca de protecție și mănușile folosite sau deteriorate în coșul de gunoi prevăzut 

cu sac, capac și pedală – aflat pe palier/la ieșirea din clădire!  
 Dezinfectați suprafețele atinse frecvent! 
 Respectați toate instrucțiunile privind activitățile din cadrul USAMVBT! 

 
În interiorul USAMVBT veți găsi mesaje de mobilizare și acțiune: 

AŞA DA: 
 Spală-te și dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască și ori de câte 

ori este necesar. 
 Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri. 
 Nu purta masca de mai multe ori, decât dacă este posibilă dezinfectarea acesteia. 
 Identifică partea de sus a măștii, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea 

tare. 
 Ai grijă ca partea colorată a măștii să fie spre exterior. 
 Așează masca cu banda metalică sau marginea tare deasupra nasului. 
 Cu masca acoperă nasul, gura și bărbia. 
 Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe laterale. 
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 Evită să atingi masca. 
 Scoate masca apucând-o de baretele laterale. 
 Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți. 
 După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu sac, capac și pedală aflat pe palier/la 

ieșirea din clădire. 
 Păstrați-vă locul pe care l-ați ocupat încă de la intrarea în sală. 
 Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome, precum: febră, tuse sau 

dificultăţi la respiraţie, pierderea mirosului și/sau a gustului, sau orice altă 
simptomatologie de boală. 

 Discutaţi cu profesorii (de la activitățile didactice), cu decanii de an sau cu 
administratorii de cămin dacă aveţi întrebări sau griji. 

 Obligatoriu anunțați decanul de an sau administratorul de cămin, în cazul în care 
aveți simptome specifice, ați fost diagnosticat cu SARS-CoV-2 sau sunteți 
contact direct cu o persoană confirmată pozitiv. Decanul de an/administratorul va 
informa de îndată responsabilul desemnat de la nivelul fiecărei facultăți şi 
personalul din cadrul cabinetului medical studenţesc. 

 Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome 
specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, 
dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează 
medicul de familie și anunță de îndată pe şeful ierarhic superior, acesta urmând 
de îndată a informa pe responsabilul desemnat de conducerea USAMVBT la 
nivel de instituţie. 

 
AŞA NU: 
 Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie. 
 Nu purta o mască prea largă, ruptă sau umedă. 
 Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită 

reatingerea măştii. 
 Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane; după folosire poți arunca masca în coșul 

de gunoi prevăzut cu sac, capac și pedală. 
 Nu refolosi masca. 
 Nu schimba masca sau alte obiecte cu colegii sau alte persoane. 
 Nu atinge cu mâna suprafețele sau obiectele atinse frecvent, decât după dezinfecţia 

acestora. 
 Nu atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate. 
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FOARTE IMPORTANT PENTRU FIECARE STUDENT! 
Nu voi merge la şcoală, ci voi rămâne la domiciliu dacă în ultimele 24 de ore a apărut 

cel puţin unul din următoarele semne de boală: 
 febră 
 tuse 
 dificultăţi de respiraţie 
 dureri musculare 
 pierderea gustului şi mirosului 
 dureri de cap 
 secreţie nazală 
 tulburări digestive 
 dureri de gât 

Studenții au obligația de anunța decanul de an/administratorul de cămin în 
următoarele situații: 

• prezintă simptome specifice; 
• a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 
• este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în 

carantină. 
 

Studenţii/Cursanţii vor fi instruiţi cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii 
virusului SARS-CoV-2 de către cadrele didactice înaintea începerii primei ore din semestru 
și vor semna pentru luarea la cunoștință. Documentele semnate vor fi păstrate la fiecare 
disciplină. 

 


