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REGULAMENT
privind màsurile de protec{ie care trebuie aplicate pentru
organizarea actività{ii ULIM în contextul epidemiologic

(covrD - le)

I. GENERALITÀTI
l. Prezentul REGULAMENT privind màsurile de proteclie care trebuie aplicate pentru organizarea

activitàlii ULIM în contextul epidemiologic al COVID - l9 çi se fundamenteazâpe urmàtoarele reglementàri:

o Hotâràrea Comisiei Nalionale Extraordinare de Sànàtatea Publicà a republicii Moldova nr. 26 din 21

august 2020; ,
. Ordinul MECC nr.449 din 15.05.2020 cu privire la màsurile de funcJionare a instituliilor de învà{àmânt

superior în perioada riscului de îmbolnàvire cu COVID - 19;

r Scrisoarea MECC nr. 04ll-0914562 din 22.08.2020cu referire la implementarea Ordinului MECC nr.

nr. 449 din 15.05.2020 în anul universitar 2020-2021;

. Ordinul MECC nr.892 din26.08.2020 cu privire la relansarea procesului educalional în instituliile de

învà{àmânt.

2. Principiile generale care stau la baza màsurilor sunt:
. menJinerea distanlei fizice de cel puJin 1,5 metri;

. prevenireaaglomeràrii;

' curàlarea çi dezinfectarea spaliilor çi echipamentelor cu produse biocide avizate (Registrul Nalional al

produselor biocide disponibil pe pagina web a ANSP,
produ selor-bi odistructive) ;

. instruirea, informarea çi comunicarea (pàrin!i, elevi, studenli, personal didactic çi nedidactic);

. protecJia sànàtàlii elevilor, studenJilor, cadrelor didactice çi a altui personal aflate în grupele de vârstà
expuse la risc, çi/sau având afectiuni cronice çi/sau stàri imunosupresive;

. respectarea legisla{iei sanitare în vigoare.

II. MÀSURI DE PROTECTIE ÎN UTITVT PENTRU oRGANIZAREA PRoCESULUI
EDUCATTONAL ÎN CONTEXTUL EPIDEMTOLOGIC (COVTD - 19)

1. Organizarea spafiilor în sàlile pentru cursuri

I .1. Fiecare student va ocupa zilnic acelaçi loc în masà la o distan!à de cel pulin 1 ,5 metri fa!à de ceilalli
(în fa!à spate çi lateral).

1.2. Se recomandà pàstrarea stabilà a componenlei grupelor academice.

1.3. Orele de informaticà vor fi organizal.e cu respectarea màsurilor de prevenire gi control al infecliei,
cu un interval mai mare între ore, pentru aerisirea încàperii.

2, Organizarea programului de instruire

2.l.Decalarea orelor de intrare: intràrile çi ieçirile grupurilor de studenli/elevi din institulie vor fi
esalonate, la intervale regulate de timp, pentru a se evita aglomeràrile.

2.2, Diminuarea timpului alocat orelor de curs:
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2.2.1. Durata orei academice poate fi redusà pânà la 30 min.

2.2.2. Durata pauzelor va fi reglementatà pentru a fi asiguratà aerisirea încàperilor çi igienizarea
mâinilor.

2.3. Amànarea gi anularea manifestàrilor sportive, culturale, în perioada cu risc sporit de infectare,
pentru evitarea aglomeràrii çi limitarea transmiterii infecliilor respiratorii.

2.4. Diminuarea circulaliei studenlilor çi a personalului universitàtii în incinta acesteia.

2.5.Încazul organizàrii activitàlilor extracurriculare, vor fi respectate obligatoriu màsurile de prevenire

çi control a infecJiei.

3. Organizarea çi efectuarea triajului epidemiologic:

3.1. Efectuarea zilnicà de càtre un cadru medical/didactic instruit a triajului epidemiologic a

studenlilor/elevilor çi personalului la intrarea în universitate.

3.2.Triajul va include dupâcaz, o anamnezâ privind starea de sànàtate - a elevului/studentului çi
pàrinlilor/reprezentaniilor legali al acestora referitor [a simptomatologia respiratorie çi digestivà; màsurarea
temperaturii cu termometre non - contact.

3.3. În cazul studenlilor mai mari de l8 ani sau a personalului angajat, care au prezentatîn timpul
orelor de studii sau în timpul zilei de lucru simptome ale infecliei COVID- 19 (febrà, tuse, dispnee etc.) aceçtia
vor fi izola{i într-un spaliu desemnat pentru acest scop çi se va recomanda solicitarea serviciului l12. Dacâ
persoana manifestà semne clinice uçoare de boalà, aceasta poate sà se deplaseze de sine-stàtàtor la domiciliu
cu condilia cà dispune de transport personal sau domiciliazâîn apropierea institutiei si nu necesitâutilizarea
transportuluipublic. Persoana suspectà la COVID-19 se va autoizola la domiciliu cu informare medicului de
familie, care va coordona actiunile ulterioare.

4. Organizarea çi asigurarea accesului studenfilor/elevilor la facilitàlile de spàlare/dezinfec{ie a mâinilor
4.1. Spàlarea mâinilor. Toli studenliilelevii çi personalul institutiei trebuie sà se spele/dezinfecteze

pe mâini (cu apa çi sàpun sau solulie hidroalcoolicà dezinfectant à) astfel:

4.1.1. imediat dupà intrarea în institu{ie çiînainte de a intra în sala de curs;

4,1.2. spâlatul gi/sau dezinfeclia mâinilor dupà utilizarea toaletei, dupà tuse sau strànut, sau atunci
când mâinile sunt vizibil murdare.

4.L3.toli studenliilelevii çi angaja\ii instituliei se vor spàla obligatoriu pe mâini cât mai des posibil,
recomandabil la maxim 2 ore.

4.1.4. se vor asigura un numàr suficient de dispensere de sàpun lichid la toalete.

Asigurarea dezinfecfiei mâinilor atât pentru studenJi/elevi cât çi pentru personalul institu{iei cu
antiseptic avizat pe bazâ de alcool înainte de fiecare intrare în institulie çi sala de curs. Dispenserele cu
antiseptic pebaza de alcool vor fi amplasate în locuri vizibile çi uçor accesibile în interiorulîncàperii (salà de
curs, birou).

5. Instruiri periodice ale studen{ilor privind màsuri de prevenire a infec(iei COVID-19:
În universitate (în grupurile sanitare) vor fi afiçate postere care prezintà modalitatea de spàlare a

mâinilor. Cel pu!in odatà pe sàptàmânà elevii/studenlii vor fi instruiti de càtre cadrele didactice despre màsurile
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de protecjie împotriva noului coronavirus:

5.1. Spàlali-và frecvent çi regulat pe mâini, cel pulin 20 de secunde cu apà si sàpun.

5.2. Menlineli distanla de cel pulin 1,5 metri fa!à de celelalte persoane.

5.3. Evitali sà và atingeJi ochii, nasul çi gura cu mâinile neigienizate.

5.4. Deoarece picàturile nazofaringiene ràspândesc virusul, igiena respiratorie este foarte irnporlantà.
Acoperili-và gura çi nasul cu o batistà de unica folosin!à sau folosifi cotul îndoit în cazul în care se întâmplà
sà strànutafi sau sà tuçiji. Dupà aceea, aruncati batista utilizaTâ.

5.5. Curàfali obiectele/suprafelele utilizatelatinse frecvent înainte de a le folosi (folosind çervefele/lavete
impregnate cu solulie dezinfectantà hidroalcoolicà sau substanje biocide).

5.6. Solicitali consult de specialitate dacâprezentali simptome precum febrà, tuse sau dificultàli la
respiralie sau orice altà simptomatologie de boalà.

6. Purtarea màçtilor faciale de protec{ie

6.1. Purlarea màçtilor faciale de proteclie (cu acoperirea nasului çi a gurii) în cadrul instituliei de

învà!àmânt este obligatorie pentru personalul instituliei de învà!àmânt.

6.2. Camàsurà de prevenire çi control a infecliei cu COVID -19 elevii/studenfii sunt încurajali sà poarte
masca de protec{ie în situalia în care nu poate fi respectatà distanla fizicâ sau la indicalii medicale. Masca
trebuie sà acopere gura çi nasul.

6.3. În funclie de situalia epidemiologicà din regiune, în baza deciziilor Comisiei teritoriale
extraordinare de sànàtate publicà, condiliile de purlare a màçtilor faciale de proteclie de càtre studen{i/elevi în
cadrul institutiei de învàtàmânt pot fi revizuite.

7. Alte màsuri

7.1. Sala de bibliotecà se recomandà a fi utilizatâ individual numai cu scopul de a primi sau a returna
I iteratura împrumutatà.

7.2. Organizarea cazârii în càminele din subordinea instituJiilor de învà!àmânt va fi efectuatà în
confirmate cu Recomandàrile pentru deschiderea càminelor din subordinea institu{iilor de învàtàmânt de stat,
în contextul COVID-l'9, expuse în Suplimentul nr.3 laprezentaAnexà.

8. Recomandàri pentru situa{ii de confirm^re a c zurilor de infec(ie COVID-l9:
8.1. În cazul confirmàrii diagnosticului COVID-19 la un elev/student - toti elevii/studentii din

clasa/grupa academicà în care acesta ïàcea studiile se plaseazâîn autoizolare la domiciliu pentru perioada de

74 zile, calculul zilelor fiind efectuat de la ultima zi acontactului cu elevul/studentul confirmat..COVID-19

- pozitiv". Grupa academicà va continua studiile în regim on-line pentru perioada men!ionatà (14 zile).Decizia
privind autoizolarea profesorilor, care au predat în clasa/grupa academicà respectivà va fi luatà de càtre
conducàtorul instituJiei de învà!àmânt, prin coordonare cu medicul epidemiolog teritorial, reieçind din
specificul didactic çi riscurile epidemiologice.

8.2. În cazul confirmàrii diagnosticului COVID -19 la unul sau mai multi membri ai familiei
studentului/elevului - acesta se va plasa în autoizolare la domiciliu pentru 14 zile de la ultima zi de contact cu
persoana infectatà.
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8.3. În cazul confirmàrii diagnosticului COVID-I9 la unul din profesori - decizia privind plasarea în

autoizolare a elevilor/studenlilor se va lua de càtre conducàtorul institufiei de învàtàmânt, prin coordonare cu

medicul epidemiolog teritorial, reieçind din specificul didactic çi riscurile epidemiologice.

8.4. Revenirea în colectivitate a studenlilor/elevilor care au avut probleme de sànàtate çi nu au

frecventat orele se varealiza obligatoriu inbaza certificatului medical.

III. DISPOZITII FINALE

Prezentul REGULAMENT intrà în vigoare la data aprobàrii de càtre Senatul ULIM çi este valabil pentru

anul univer sitar 2020-202I .


