FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A
ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE A STUDENȚILOR ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ
DENTARĂ PENTRU PREVENIREA INFECȚIILOR CU SARS-COV-2
1. Scopul instrucțiunilor de lucru. Aceste instrucțiuni prezintă modul de organizare și desfășurare
a activităților didactice a studenților din unitățile de învățământ medical în context COVID 19 pe
perioada stării de alertă.
2. Domeniul de aplicare :
Instrucțiunile de lucru se utilizează de către disciplinele/departamentele Facultății de Medicină
Dentară 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 referință (reglementări)
3.1. Legislație primară:
1. Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății nr. 5487/1494/2020
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2.
2. Ordinul Ministerul Sănătății nr. 1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de
aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către
Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de
ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor
ı ̂n domeniul sănătății publice ı ̂n situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV2.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
3. 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
asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei
cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2
3.2. Legislație secundară:
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1. OMS nr. 961/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private
2. OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a
infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
3. OMS nr. 1226/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor
rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de
date privind deșeurile rezultate din activități medical
3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității 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 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-CoV-2.
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.
2. IGIENA RIGUROASĂ A MÂINILOR
3. DISTANȚAREA FIZICĂ - min. 1 metru între studenți și între cadrul didactic
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4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor/activităţii
4.2.1. Circuitul studenților din unitățile de învățământ superior/unitățile sanitare reprezintă
traseul acestora de la intrare până la ieșirea din unitatea de învățământ/sanitară, reglementând
zonele permise și interzise din timpul desfășurării activităților didactice.
TRASEU STUDENT LA NIVELUL CLĂDIRII CENTRALE UMFST G.E. PALADE
Circuitul nr. 1
INTRARE
INTRAREA STUDENȚILOR DINSPRE PARCAREA 1
– ARIPA DREAPTĂ A CLĂDIRII PRINICIPALE
DEPLASARE
SCĂRILE PRINCIPALE
DESTINAȚIE
SPAȚIILE DESTINATE PARTERULUI
SEMIETAJ
IEȘIRE
IEȘIREA DE LA DISCPLINA DE ANATOMIE

INTRARE
DEPLASARE
DESTINAȚIE

IEȘIRE

Circuitul nr. 2
INTRAREA STUDENȚILOR DINSPRE PARCAREA 2
– ARIPA STÂNGĂ A CLĂDIRII PRINICIPALE
SCĂRILE LATERALE
ETAJ I
ETAJ II
ETAJ III
UȘA PRINCIPALĂ A CLĂDIRII CENTRALE

TRASEU STUDENT LA NIVELUL CLĂDIRII IML, STR. GH. MARINESCU, NR. 38
Circuitul nr. 1
INTRARE
INTRAREA STUDENȚILOR
DEPLASARE
HOL
DESTINAȚIE
PARTER
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IEȘIRE

IEȘIREA STUDENȚILOR

TRASEU STUDENT LA NIVELUL SĂLII DE SPORT “ANTON PONGRACZ”, STR. GH. MARINESCU NR. 38
Circuitul nr. 1
INTRARE
INTRAREA STUDENȚILOR
DEPLASARE
HOL
DESTINAȚIE
SALA DE SPORT
IEȘIRE
IEȘIREA LATERALĂ

TRASEU STUDENT DISCIPLINA ȘTIINȚELE MOTRICITĂȚII, STR. GH. MARINESCU NR. 38
Circuitul nr. 1
INTRARE
INTRAREA STUDENȚILOR
DEPLASARE
HOL
DESTINAȚIE
SALA
IEȘIRE
IEȘIREA STUDENȚILOR

TRASEU STUDENT LA NIVELUL UNITĂȚILOR SANITARE:
Circuitele vor fi particularizate și semnalizate pentru fiecare unitate sanitară unde se desfășoară
stagii sau lucrări practice
INTRARE
INTRAREA STUDENȚILOR
DEPLASARE
ACCES VESTIAR → VESTIAR → SCARĂ
PRINCIPALĂ
DESTINAȚIE
SECȚIE MEDICALĂ
IEȘIRE
IEȘIREA STUDENȚILOR
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4.2.2. TRASEUL STUDENȚILOR ȘI PACIENȚILOR ÎN CENTRUL INTEGRAT DE MEDICINĂ DENTARĂ
PE PERIOADA DE RISC DE TRANSMITERE A INFECȚIEI CU VIRUSUL SARS-CoV-2
În acord cu Planul de măsuri privind desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei
COVID-19 aprobat de Senatul UMFST “G.E. Palade” din Tg. Mureș la data de 3 septembrie 2020,
cu precădere a precizărilor privind stagiile de specialitate stomatologică ale studenților de la
Facultatea de Medicină Dentară, traseul studenților și pacienților în CIMD se va realiza după
cum urmează:

-

MĂSURI GENERALE
În Centrul Integrat de Medicină Dentară (CIMD), purtarea măștii de protecție este
obligatorie;
Tuturor persoanelor care intră în CIMD li se va înregistra temperatura de către un cadru
didactic auxiliar sau nedidactic al Facultății de Medicină Dentară;
La accesul în CIMD se va realiza dezinfecția mâinilor cu soluția pusă la dispoziție în
recipiente speciale;
Toți studenții și pacienții care intră în CIMD vor completa Chestionarul de triaj
epidemiologic;
https://www.umfst.ro/fileadmin/f_medicina_dentara/informatii/stud_2020/Chestionar
_pt_triajul_epidemiologic.pdf

1. ACCESUL STUDENȚILOR ÎN COMPARTIMENTELE CLINICE ALE CIMD
- Accesul în CIMD se face pe ușa principală stânga, păstrându-se distanța minimă
obligatorie pentru evitarea aglomerației;
- În toate cele 4 compartimente clinice, accesul studenților se face din holul aflat în
spatele clinicilor, prin vestiare; accesul este permis pentru 2 grupe mici de studenți;
- În vestiare, pentru evitarea aglomerației, este permis accesul a maxim 5 studenți;
restul studenților vor aștepta pe hol, păstrând distanța minimă obligatorie și vor avea
acces în vestiar după ce acesta a fost eliberat;
- În compartimentele clinice ale CIMD, toți studenții vor purta echipament cuprinzând
pantaloni și tunică de spital, mască de protecție, papuci de spital;
- Pe holul de acces înspre clinici nu se va circula în echipamentul cu care se lucrează în
compartimentele clinice;
- Nu se va tranzita zona recepției adulți și a amfiteatrelor cu echipamentul de protecție;
- Ieșirea din clinici se va face pe ușa de la Registratura copii.
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2. ACCESUL STUDENȚILOR ÎN SALA P21 (pt. lucrările practice de Anesteziologie)
- Accesul este permis pentru o grupă mică de studenți;
- Studenții vor purta echipament cuprinzând pantaloni și tunică de spital, mască de
protecție, papuci de spital; echiparea se face în vestiarul situat lângă sala P21;
- După terminarea activităților didactice, studenții părăsesc sala P21 pe rând (cu
evitarea aglomerației) și CIMD pe ușa principală dreapta.
3. ACCESUL STUDENȚILOR ÎN SĂLILE P38 ȘI P42 (conform Regulamentului Disciplinei
MORFOLOGIA DINȚILOR ȘI ARCADELOR DENTARE)
- Accesul studenților se face prin ușa din mijloc a clădirii C14;
- Părăsirea laboratoarelor se va face pe ușa din stânga a clădirii (dinspre laboratorul de
tehnică dentară), cu evitarea aglomerării și cu păstrarea distanței minime obligatorii
între studenți.
4. ACCESUL STUDENȚILOR ÎN SĂLILE P31 ȘI P32 (COMPARTIMENTUL DE SIMULARE)
- Accesul studenților se face pe ușa din dreapta a clădirii C14;
- Părăsirea compartimentului se va face pe aceeași ușă, cu evitarea aglomerării și cu
păstrarea distanței minime obligatorii.
5. ACCESUL STUDENȚILOR ÎN AMFITEATRE/SĂLI DE CURS PENTRU ACTIVITĂȚI TIP CBL/TBL
- Accesul în amfiteatre/săli de curs se va realiza cu păstrarea distanței minime
obligatorii, cu evitarea aglomerației;
- În amfiteatre/săli de curs se va păstra distanța minimă obligatorie;
- Ieșirea din amfitetre/săli de curs ale CIMD se realizează eșalonat, cu evitarea
aglomerării și cu păstrarea distanței minime obligatorii.
6. CIRCUITUL DE LUCRU CU LABORATORUL
- Toate amprentele/lucrările vor fi dezinfectate corespunzător;
- Transportul acestora către laboratorul de tehnică dentară se va realiza în recipiente
de plastic cu capac, pe cât posibil la finalul activității;
- Recipientele de transport vor fi dezinfectate corespunzător;
- Lucrările protetice trimise din laboratorul de tehnică dentară către compartimentele
clinice vor fi dezinfectate corespunzător înainte de a fi probate/aplicate.
7. ACCESUL PACIENȚILOR ÎN COMPARTIMENTELE CLINICE
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-

-

-

Accesul pacienților în CIMD se face pe ușa de la Registratura copii unde vor fi
întocmite înregistrările și eliberate fișele/documentele, se completează chestionarul
de triaj epidemiologic, se măsoară temperatura;
Lucrurile pacienților se pot depozita în vestiarul situat lângă Recepția copii;
Accesul pacienților în clinici se va realiza pe ușile dinspre curtea interioară a CIMD, cu
excepția clinicii de Medicină dentară preventivă în care accesul pacienților se va face
pe ușa intermediară dreapta a clădirii;
Nu este permisă tranzitarea holului de acces în clinici și zona amfiteatrelor de către
pacienți;
După finalizarea consultației/tratamentului, pacientul va părăsi sala de tratament pe
aceeași ușă pe care a intrat și se va prezenta din nou la Registratura copii cu fișa de
tratament completată pentru a achita contravaloarea manoperei executate.

4.2.3. 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
online înainte de a se prezenta la activitățile didactice! În caz de simptomatologie specifică Covid19 studentul nu va veni la facultate, ci va anunța decanatul și medicul de familie/instituției.
2. Studentul va folosi CIRCUITELE marcate în clădire! Sunt ,,trasee prestabilite,, de intrare,
deplasare și de părăsire în interiorul fiecărei unități de învățamânt, 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.!
3. Accesul în unitatea de învățământ se realizează pe baza legitimației de student vizată la zi.
4. Este strict interzis accesul în alte zone ale unității de învățamânt decât cele desemnate de
cadrul didactic.
5. La intrarea în clădire/sală/laborator, se va măsura temperatura prin termometre non-contact.
6. Folosiți dezinfectante la intrarea și ieșirea în/din clădire/sală/laborator!
7. 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.
8. Se limitează contactul dintre studenţii/cursanţii din formaţii de studiu diferite.
9. În caz de salutare, evitați strângerea în brațe sau de mână;
10. 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 metru între studenți și între cadrul didactic).
11. Cadrele didactice vor respecta întocmai aceste măsuri preventive, dând un exemplu de bune
practici.
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12. 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.
13. 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.
14. Se respectă distanţarea fizică și în spaţiile comune și la intrarea în grupurile sanitare cu
purtarea obligatorie a măștii!
15. Vor fi prezentate și semnate de studenți la prima activitate practică on-site Regulamentul
disciplinei revizuită și adaptată conform reglementărilor actuale
16. 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.
4.2.4. Măsuri instituționale de protecție pentru desfășurarea stagiilor clinice în condiții de
maximă siguranță.
1. Studentul va completa chestionarul de triaj epidemiologic/declarație pe propria răspundere
online înainte de a se prezenta la activitățile didactice! În caz de simptomatologie specifică Covid19 studentul nu va veni la spital, ci va anunța decanatul și medicul de familie/instituției.
2. Studentul va folosi CIRCUITELE marcate în clădire! Sunt ,,trasee prestabilite,, de intrare,
deplasare și de părăsire în interiorul fiecărei unități sanitare, precum și stabilirea unui sens de
circulație în interiorul spitalului. Studiați pe afișe și pe documentul trimis planul ieșirilor și
intrărilor în funcție de orarul dvs.!
3. Accesul în unitatea sanitară se realizează pe baza legitimației de student vizată la zi.
4. Este strict interzis accesul în alte zone ale unității sanitare decât cele desemnate de cadrul
didactic.
5. La intrarea în CIMD, se va măsura temperatura prin termometre non-contact.
6. Folosiți dezinfectante la intrarea și ieșirea în/din spital/secție/salon!
7. Se limitează contactul dintre studenţii/cursanţii din formaţii de studiu diferite.
8. În caz de salutare, evitați strângerea în brațe sau de mână;
9. 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 metru între studenți și între cadrul didactic).
10. În completare, în timpul efectuării stagiilor clinice, cadrele didactice au obligația să instruiască
studenții cu privire la respectarea procedurilor de sistem/operaționale și a protocoalelor
medicale specifice secției medicale în care se desfășoară stagiul clinic.
11. Cadrele didactice vor respecta întocmai aceste măsuri preventive, dând un exemplu de bune
practici.
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12. 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 salon.
13. Se interzice studenților să efectueze tehnici sau proceduri medicale (așa cum sunt prevăzute
în curicula de învățământ) fără supravegherea cadrului didactic sau a asistentei medicale de
salon.
14. Studenții au obligația ca pe toată durata derulării stagiului clinic să respecte programul de
stagiu stabilit, repartizarea pe saloane, și să execute activitățile solicitate de cadrul didactic după
o prealabilă instruire, în condițiile respectării acordului legal cu privire la volumul și dificultatea
acestora.
15. Studenții au obligația de a purta în spital echipamentul de lucru compus din bluză și
pantaloni/fustă de culoare alba, păpuci de spital. Suplimentar, au obligația de a purta
echipamentul personal de protecție, în funcție de manopera efectuată, conform recomandărilor
Institutului Național de Sănătate Publică.
16. Este obligatoriu purtarea ecusonului de către studenți în vederea identificării acestora și
legitimării de către personalul spitalului.
17. Studenţii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiectele
de folosinţă personală (stetoscop, telefoane, tablete, instrumente de scris, etc.).
18. Evitați suprapunerile în vestiare, întâlnirile la fumat, evitați situațiile când masca se dă jos
de pe nas și gură.
19. 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.
20. Se respectă distanţarea fizică și în spaţiile comune și la intrarea în grupurile sanitare cu
purtarea obligatorie a măștii!
21. Vor fi prezentate și semnate de studenți la prima activitate practică on-site Regulamentul
disciplinei revizuită și adaptată conform reglementărilor actuale.
22. 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 se
află în carantină
Note generale:
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.
Șef lucr.dr. Tohati Adrian
Coordonator pe probleme COVID-19 la Facultatea de Medicină Dentară
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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
Semnătura
crt.
student/elev
care provine
(febră, cefalee,
tuse, strănut,
diaree, etc)

