REGULI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN SPAȚIILE FED
An universitar 2021-2022
Temei juridic
• Ordin comun nr. 5196/2021;
• Reglementările interne ale UMFST “G.E. Palade”;
La intrarea în spațiile FED
•
•

se realizează triajul epidemiologic prin măsurarea temperaturii în conformitate cu
prevederile legale in vigoare;
vă rugăm să va dezinfectați mainile folosind dispozitivele puse la dispoziție de Facultate;

În spațiile FED
•

•
•

este obligatorie purtarea măștii de protecție care să acopere nasul și gura în spațiile
universității (masca de protectie nu este asigurată de Universitate!) în caz contrar nu vi se
permite accesul, respectiv veţi fi obligat să părăsiţi imobilul dacă nu respectaţi regula pe toată
durata prezenţei în imobil;
aveți obligația de a menține o distanță de siguranță față de alte persoane în toate zonele
publice;
deplasați-vă strict acolo unde aveți o problemă de rezolvat, prezenţa dvs. în alte locaţii ale
clădirii unde nu aţi primit permisiune de acces va atrage evacuarea dvs. din clădire de către
personalul de pază, indiferent dacă aţi soluţionat sau nu problema pentru care aţi primit
programare si acces;

În sala de curs/seminar
•
•
•
•
•

vă rugăm să vă deplasați spre sala de curs/seminar urmând circuitul de intrare prin marcajele
afișate;
vă rugăm să prezentați cadrului didactic un act de identitate și documentele legate de
vaccinare/testare în conformitate cu reglementările Universității;
vă rugăm să va așezați în locul special amenajat, la indicația cadrului didactic;
vă rugam să nu va plimbați prin sala de curs/seminar și să pastrați distanța față de alte
persoane;
cadrele didactice se vor asigura că, după fiecarea oră de activități didactice, sala este
aerisită;

•
•

în intervalul 11,50-12,10 și 15,50-16,10 salile de curs/seminar se vor igieniza și vă rugăm să
parasiți salile de curs;
la finalizarea activității didactice aveți obligația să părăsiți cladirea facultății urmând circuitul
de ieșire indicat prin marcajele afișate;

Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități
•
•
•

dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe
care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi;
nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate;
spălați-vă cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde și dezinfectați-vă mâinile ori
de câte ori este nevoie.

Limitați contactul cu alte persoane
•
•

la maximum 15 minute, dacă distanța este sub 1,5 m;
evitați situațiile de formare a unor grupuri în incinta instituției și în curtea Facultății;

Dacă prezentați manifestări respiratorii (tuse, strănut, rinoree, febră, dificultăți în respirație)
•

rămâneți acasă și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi!

