FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
DECANAT

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ŞI
DESFĂŞURARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE A STUDENȚILOR ÎN CADRUL
FACULTATĂȚII DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI PENTRU
PREVENIREA INFECȚIILOR CU SARS COV-2

1. Scopul instrucțiunilor de lucru
Aceste instrucțiuni prezintă modul de organizare şi desfăşurare a activităților didactice a
studenților din unitățile de învățământ din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia
Informației în context COVID 19, pe perioada stării de alertă.
2. Domeniul de aplicare
Instrucțiunile de lucru se utilizează de către departamentele Facultății de Inginerie și Tehnologia
Informației din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil
Palade din Târgu Mureș, în vederea unor bune practici didactice în unitățile de învățământ și
unitățile sanitare și eliminarea riscului de contaminare prin nerespectarea circuitelor de acces în
aceste unități, a triajului epidemiologic și nepurtarea echipamentului de protecție în mod
corespunzător.
3. Documente de referinţă (reglementări)
3.1. Legislaţie primară
1. Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății nr.
5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
2. GHID privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior
în perioada pandemiei de COVID-19 (Anexa 2).
3. Ordinul Ministerul Sănătății nr. 1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de
aplicare de către direcț iile de sănătate publică județ ene ș i a municipiului Bucureș ti
, de către
Institutul Naț ional de Sănătate Publică , de către unităț ile sanitare , precum ș i de către serviciile de
ambulanță județene și Serviciul de Ambulanț ă Bucureș ti-Ilfov ș i de medicii de familie a măsurilor
ı̂ n domeniul sănătății publice ı̂ n situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS -CoV2.
4. H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data
de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
5. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru
pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care
asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a
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CoV-2.
3.2. Legislaţie secundară
1. OMS nr. 961/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private
2. OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
3. OMS nr. 1226/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de
date privind deşeurile rezultate din activităţi medical
3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
1. Hotărârea Senatului universitar (Proces verbal, nr. 7021/07.09.2020), Plan de măsuri pentru
desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2.

4. Descrierea activității
4.1. Generalităţi
Aceste instrucțiuni de lucru completează, dar nu înlocuiesc Ordinul comun al Ministerului
Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății nr. 5487/1494/2020 sau GHIDUL privind
instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada
pandemiei de COVID-19 sau Ordinul Ministerul Sănătății nr. 1513/2020, respectiv Hotărârea
Senatului universitar, Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul
pandemiei cu virusul SARS-CoV-2.
Pe baza dovezilor disponibile, virusul SARS-CoV-2 (Sindromului respirator acut cu noul
coronavirus, COVID 19), este transmis de la om la om prin contact direct și prin picături Flugge.
Transmiterea de la o persoană la persoană este similară cu transmiterea altor virusuri respiratorii,
în principal prin picăturile produse de persoana infectată răspândite prin tuse sau strănut.
În contextul epidemiologic actual, este nevoie de anumite măsuri de organizare a activității
în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2. Conform reglementărilor, este obligatorie respectarea tuturor măsurilor specifice de protejare
și de prevenire, având în vedere caracteristica COVID-19, care este o boală contagioasă și nicio
activitate în comunitate nu este absolvită de riscuri.

MĂSURI INDIVIDUALE DE PROTECȚIE
1. PURTAREA OBLIGATORIE A MĂȘTII atât în timpul activităților didactice, cât şi în
timpul pauzelor în spaţiu închis și în aer liber, dacă distanța este mai mică de 1m între persoane.
Masca trebuie să acopere nasul și gura. Recomandarea noastră este să se poarte mască
chirurgicală prevăzută cu trei straturi (Fig. 4.1).
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Figura 4.1. Exemplu de purtare a măștii chirurgicale
2. IGIENA RIGUROASĂ A MÂINILOR

Figura 4.2. Metoda corectă de spălare a mâinilor
3. DISTANȚAREA FIZICĂ – min. 1,5 metriiîntre studenți și între cadrul didactic
4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor/activităţii
4.2.1. Circuitul studenților din unitățile de învățământ superior reprezintă traseul acestora de la
intrare până la ieșirea din unitatea de învățământ, reglementând zonele permise și interzise din
timpul desfășurării activităților didactice.
Accesul studenților Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației din cadrul
Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș
pe teritoriul facultății de pe strada Nicolae Iorga nr.1 se realizează după cum urmează:
Accesul în curte se realizează pe poarta principală de pe strada Nicolae Iorga nr.1.
Persoana de serviciu de la poartă va lua temperatura fiecărui student/studente.
Accesul în clădirile A și L se va realiza conform schițelor de pe figurile 4.3. și 4.4. astfel:
Accesul în clădirea A se va realiza conform figurii 4.3. pe ușa de acces principală
(INTRARE 1) și pe ușa din dreapta acesteia (INTRARE 2).
Ieșirea din clădirea A se va realiza pe ușa de vizavi a laboratoarelor A006 și A007
(IEȘIRE).
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Figura 4.3. Plan de acces și ieșire în clădirea A
Accesul către etaje se va realiza pe scări respectând indicațiile marcajelor existente la
fața locului, de fiecare dată respectându-se distanțarea de minim 1,5 m.
Pe fiecare nivel trebuie respectat traseul către laboratoare.
Accesul în clădirea L se va realiza conform figurii 4.4. pe ușa de acces principală
(INTRARE 3) conform marcajelor existente la fața locului.
Ieșirea din clădirea L se va realiza conform figurii 4.4. pe ușa de acces principală
(IEȘIRE 3) conform marcajelor existente la fața locului.
Intrarea și urcarea către nivele superioare se va realiza pe partea dreaptă, iar ieșirea și
coborârea de pe nivele pe partea opusă, de fiecare dată respectându-se distanțarea de
minim 1,5 m.
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Figura 4.4. Plan de acces și ieșire în clădirea L
Cadrele didactice vor avea asupra lor termometre digitale, pe care înainte de accesul
studenților în laboratoare sau săli de seminarii, le vor lua de la decanat sau după caz de la poartă.
Accesul studenților în săli se va realiza doar dacă nu prezintă simptome de infecție, după
ce li s-a luat temperatura de către cadrul didactic, temperatură care nu depășește valoarea
prescrisă, și au semnat în Tabelul.1 TABEL TRIAJ EPIDEMIOLOGIC cu propriul instrument
de scris. La sfârșitul zilei, sau la terminarea activității tabelele semnate de studenți se vor scana
de către cadrul didactic și se vor transmite prin e-mail coordonatorului pe probleme de COVID
din cadrul FITI, dl. Ș.l.dr.ing. PETI Ferencz, desemnat conform hotărârii nr 8 al Consiliului de
Administrație din data de 08.09.2020, pe adresa de e-mail: ferencz.peti@umfst.ro.
Studenții își vor dezinfecta mâinile înainte de intrarea în sală. În fața fiecărei săli în care
se vor desfășura activități didactice conform listelor cu activități on-site va fi asigurată
disponibilitatea materialelor dezinfectante de către personalul administrativ.
Ieșirea din curtea universității se realizează pe poarta principală de pe strada Nicolae Iorga nr.1.
4.2.2.
Măsuri
instituționale
de protecție
pentru
desfășurarea
lucrărilor
practice/seminarii/cursuri în condiții de maximă siguranță
1. Studentul va completa chestionarul de triaj epidemiologic/declarație pe propria răspundere
înainte de a se prezenta la activitățile didactice! Chestionarul se află în format electronic pe
adresa https://www.umfst.ro/fileadmin/studenti/covid/Chestionar_pt_triajul_epidemiologic.pdf.
2. În caz de simptomatologie specifică Covid-19 studentul nu va veni la facultate, ci va anunța
decanatul și medicul de familie/instituției.
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3. Studentul va folosi CIRCUITELE marcate în clădire! Sunt ,,trasee prestabilite,, de intrare,
deplasare și de părăsire în interiorul fiecărei unități de învățământ, precum și stabilirea unui sens
de circulație în interiorul sălii. Studiați pe afișe și pe documentul trimis planul ieșirilor și
intrărilor în funcție de orarul dvs.!
4. Accesul în unitatea de învățământ se realizează pe baza legitimației de student vizată la zi.
5. Este strict interzis accesul în alte zone ale unității de învățământ decât cele desemnate de
cadrul didactic.
6. La intrarea în clădire/sală/laborator, se va măsura temperatura prin termometre non-contact.
7. Folosiți dezinfectante la intrarea și ieșirea în/din clădire/sală/laborator!
8. În cazul lucrărilor practice, fiecare student/cursant îşi va păstra acelaşi loc pe tot parcursul
prezenţei în sală/laborator și pe tot parcursul modulului de studiu.
9. Se limitează contactul dintre studenţii/cursanţii din formaţii de studiu diferite.
10. În caz de salutare, evitați strângerea în brațe sau de mână.
11. Cadrele didactice au obligația să instruiască studenții cu privire la respectarea măsurilor
preventive (purtarea măștii chirurgicale tot timpul pe nas și gură, dezinfecția mâinilor,
distanțarea fizică – min. 1,5 metrii între studenți și între cadrul didactic).
12. Cadrele didactice vor respecta întocmai aceste măsuri preventive, dând un exemplu de bune
practici.
13. Masca folosită, umezită, deteriorată se va arunca în coşurile de gunoi (cu capac şi pedală,
prevăzute cu sac în interior) destinate aruncării/eliminării măştilor uzate în fiecare sală de curs/
laborator.
14. Se realizează curăţenia și dezinfecția spațiilor didactice folosite de studenți, după fiecare
activitate didactică. Se șterge și se dezinfectează suprafețele atinse frecvent cu produse biocide
avizate.
15. Se respectă distanţarea fizică și în spaţiile comune și la intrarea în grupurile sanitare cu
purtarea obligatorie a măștii!
16. Vor fi prezentate și semnate de studenți la prima activitate practică on-site Regulamentul
disciplinei revizuită și adaptată conform reglementărilor actuale.
17. Se anunță facultatea prin decanat în următoarele situații: prezența simptomelor specifice
SARS-CoV-2, diagnosticare cu Covid-19, situația de contact direct al unei persoane pozitive și
care se află în carantină.
Asigurarea măștilor de protecție este în responsabilitatea personalului didactic și a
studenților.
UMFST va asigura dezinfectantele necesare.
Sunt rugate cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic, și studenții să
respecte toate măsurile de prevenție și de protecție pentru a diminua riscurile infectării cu
SARS-CoV-2 și eventuala transmitere a bolii.
Vă mulțumesc pentru colaborare!
Ș.l. dr. ing. PETI Ferencz; Coordonator activități de prevenire infectare SARS-CoV-2 Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației.
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Tabelul 1. TABEL TRIAJ EPIDEMIOLOGIC
Declar că toate răspunsurile furnizate la întrebările din tabele de triaj corespund în totalitate situației mele actuale, cunosc faptul că
falsul în declarații constitue infracțiune care se pedepsește conform art. 326 din Cod Penal, precum și prevederile art. 352 din Codul
Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.
Nr.
Data
Ora
Nume și prenume
Unitatea de învățământ din Temperatura
Simptome (febră,
Semnătura
crt.
student/elev
care provine
cefalee, tuse, strănut,
diaree, etc)
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