REGULI DE RESPECTAT PE PARCURSUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE
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¾ Intrarea în clădirile universităţii se va face prin mai multe uşi de acces pentru a diminua fluxul mare de
studenţi şi a evita aglomeraţiile
¾ Distanțare minimum 1 metru între 2 persoane în permanență (studenți/profesori, studenți/studenți, alte
persoane, interior și exterior)
¾ Organizarea spaţiilor de circulaţie în interiorul instituţiei prin marcarea traseelor prestabilite, intrare,
deplasare şi ieşire, facilitând distanţarea fizică între studenţi
¾ Triaj conform protocolului de triaj: la intrarea în clădirile universităţii se va face autotermometrizarea printrun termometru noncontact. La această procedură se adaugă autoobservaţia pe care orice persoană este
obligată să o facă înainte de a veni în universitate.
¾ Vor fi afișate postere cu instrucțiuni clare de protecție la intrarea în fiecare sală (se va specifica masca,
distanțare >1 m și dezinfectarea mâinilor)
¾ La fiecare intrare în UAB vor fi prezente substanțe dezinfectante pentru mâini iar toate persoanele care intră
au obligaţia de a se dezinfecta
¾ Masca purtată corect în permanență de către toată lumea în interiorul clădirilor, cât și exterior dacă este
aglomerat
¾ dezinfectarea suprafețelor sălilor de seminar/laboratoare înainte de începerea programului
¾ studenții își vor dezinfecta mâinile la intrarea în sală
¾ studenții intră în sală doar la începerea orei (nu așteaptă în sală)
¾ mobilierul va fi dispus de asemenea manieră încât să se evite situaţiile în care studenţii stau faţă în faţă
¾ aerisirea sălilor timp de 20 de minute înainte de sosirea studenţilor, precum şi în timpul pauzelor
¾ se recomandă rămânerea studenţilor în perimetrul sălii cât şi limitarea deplasărilor în sala în care se derulează
activităţile didactice
¾ configuraţia fiecărei săli adaptată numărului de studenţi din formaţia respectivă
¾ autoevaluarea şi declararea oricăror simptome Covid-19 de către studenți și cadrele didactice în timpul
activităților
¾ se recomandă o cultură de rezilienţă, adaptare pozitivă la situaţii nefavorabile, astfel încât să se construiască
un climat de lucru cat mai apropiat de starea de normalitate: a nu se încuraja, promova și disemina în spațiul
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universitar al UAB a fake news pe teme de Covid 19
asigurarea în permanență a unei distanțe minime de 1 m între oricare 2 persoane pe tot parcursul activității
didactice
dezinfectare grupuri sanitare înainte de începerea programului
dezinfectare suprafețe plane din spațiile comune
dezinfectare obligatorie a suprafețelor și aparatelor după folosire de către studenți
aerisirea obligatorie a holurilor şi spaţiilor care presupun prezenţa studenţilor şi a personalului universităţii
consumul de produse alimentare se va realiza ținând cont de regulile de distanțare precum și de normele de
igienă
respectarea marcajelor, trasee prestabilite, evitarea aglomeraţiilor
verificarea şi completarea cu regularitate a consumabilelor din grupurile sanitare (săpun lichid, prosoape de
unică folosinţă etc.)
marcarea pe uşile grupurilor sanitare a numărului maxim de persoane în condiţiile de prezenţă simultană

