
TIPOLOGII DE SCENARII ASOCIATE COVID -19 

Este foarte dificil să distingem între simptomele COVID-19, gripă și răceală. Dacă aveți simptome infecțioase sau respiratorii (cum ar fi 
dureri în gât, dureri de cap, febră, respirație dificilă, dureri musculare, tuse sau nas care curge), rămâneţi acasă. Trebuie să vă auto-izolați și să 
fiți evaluați de un cadru medical. S-ar putea să aveți nevoie de testare pentru COVID19. Nu trebuie să vă întoarceți în campusul universitar decât 
după ce aveți permisiunea unui cadru medical. Trebuie să vă asigurați că persoanele de care aveți grijă sunt protejate și în siguranță. Pentru a 
vedea o simptomatologie clară a stărilor asociate COVID-19 informaţi-vă din surse autorizate 
(https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/08/coronavirus-covid-19-identificarea-simptomelor-identifying-the-symptoms-
covid-19-identificarea-simptomelor.pdf). 

 
SITUAŢIA 

 
SIMPTOMATOLOGIE 

 
CÂND/UNDE 

 
UAB 

 
PERSOANA EXPUSĂ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎN CAZ DE  
SUSPECTARE 

DE 
ÎMBOLNĂVIRE 

 
 
 
 
 

S1 

- febră, tuse, durere în gât, 
dificultate de respirație, oboseală, 
dureri musculare, dureri de cap, 
nas congestionat, temperatură mai 
mare de 37,30C, pierderea gustului 
sau a mirosului 
 

Acasă/în cămin Participarea 
studentului la 
activitatea didactică 
se va derula on-
line, punctual, 
pentru situaţiile 
suspecte/confirmate 
cu COVID -19 

studentul contactează 
medicul de familie/Cabinet 
Studentesc(8-16)/Centru de 
permanenta dupa ora 16 și 
respectă indicațiile medicale 
+ 

studentul se izolează 
acasă/cămin (loc destinat 
izolării de universitate) +  

informează responsabilul 
COVID 19 pe 
facultate/unitate și/sau 
administratorul de cămin iar 
la reîntoarcerea fizică în 
formaţia de studiu va 
prezenta Cabinetului 
Studenţesc şi tutorelui de an 
un test RT-PCR negativ Sau 
1 test antigenic negativ 



aplicat de un furnizor 
autorizat de servicii de 
sănătate 

 
 
 
 
 

S2 

- febră, tuse, durere în gât, 
dificultate de respirație, oboseală, 
dureri musculare, dureri de cap, 
nas congestionat, temperatură mai 
mare de 37,30C, pierderea gustului 
sau a mirosului 
 
+ 
 test RT-PCR negativ Sau 1 test 
antigenic negativ aplicat de un 
furnizor autorizat de servicii de 
sănătate 

Oricând/oriunde Participarea 
studentului la 
activitatea didactică 
se va derula on-
line, punctual, 
pentru situaţiile 
suspecte/confirmate 
cu COVID -19 

studentul se izolează 
acasă/cămin (loc destinat 
izolării de universitate) până 
când febra dispare fără 
medicamente de reducerea 
febrei și simptomele dispar în 
24 h, iar la reîntoarcerea 
fizică în formaţia de studiu va 
prezenta Cabinetului 
Studenţesc şi tutorelui de an 
un test RT-PCR negativ Sau 
1 test antigenic negativ 
aplicat de un furnizor 
autorizat de servicii de 
sănătate 

 
 
 

S3 

 
 
 
Temperatura mai mare de 37,30C 
 
 
 
 

 
 
 
Intrare în 
clădire 

 
 
 
participarea 
studentului la 
activitatea didactică 
se va derula on-
line, punctual, 
pentru situaţiile 

studentul contactează 
medicul de familie/Cabinet 
Studentesc(8-16)/Centru de 
permanenta dupa ora 16 și 
respectă indicațiile medicale 
+ 

studentul se izolează 
acasă/cămin (loc destinat 



suspecte/confirmate 
cu COVID -19 

izolării de universitate) +  

informează responsabilul 
COVID 19 pe 
facultate/unitate și/sau 
administratorul de cămin, iar 
la reîntoarcerea fizică în 
formaţia de studiu va 
prezenta Cabinetului 
Studenţesc şi tutorelui de an 
un test RT-PCR negativ Sau 
1 test antigenic negativ 
aplicat de un furnizor 
autorizat de servicii de 
sănătate  

 
 
 

S4 

- febră, tuse, durere în gât, 
dificultate de respirație, oboseală, 
dureri musculare, dureri de cap, 
nas congestionat, temperatură mai 
mare de 37,30C, pierderea gustului 
sau a mirosului 
 

Oricând/oriunde participarea  
studentului la 
activitatea didactică 
se va derula on-
line, punctual, 
pentru situaţiile 
suspecte/confirmate 
cu COVID -19 

studentul contactează 
medicul de familie/Cabinet 
Studentesc(8-16)/Centru de 
permanenta dupa ora 16 și 
respectă indicațiile medicale 
+ 

studentul se izolează 
acasă/cămin (loc destinat 
izolării de universitate) +  

informează responsabilul 
COVID 19 pe 
facultate/unitate și/sau 
administratorul de cămin, iar 
la reîntoarcerea fizică în 
formaţia de studiu va 
prezenta Cabinetului 
Studenţesc şi tutorelui de an 



un test RT-PCR negativ Sau 
1 test antigenic negativ 
aplicat de un furnizor 
autorizat de servicii de 
sănătate  

 
S1/4 studentul va reveni în instituția de învățământ doar cu adeverință medicală eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu 

precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai există risc epidemiologic 
 

 
SITUAŢIA 

în caz de 
expunere 

 
DETALII 

 
CÂND/UNDE 

 
UAB 

 
PERSOANA EXPUSĂ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÎN CAZ DE 
EXPUNERE LA 

VIRUS 

 
 
 

E1 

Persoana este expusă la o personă 
confirmată cu Covid/19 din 
locuința sa + fără simptome 

Oricând/oriunde Participarea 
studentului la 
activitatea didactică 
se va derula on-
line, punctual, 
pentru situaţiile 
suspecte/confirmate 
cu COVID -19 

studentul contactează 
medicul de familie/Cabinet 
Studentesc(8-16)/Centru de 
permanenta dupa ora 16 și 
respectă indicațiile medicale 
+ 

studentul se izolează 
acasă/cămin (loc destinat 
izolării de universitate) +  

informează responsabilul 
COVID 19 pe 
facultate/unitate și/sau 
administratorul de cămin, iar 
la reîntoarcerea fizică în 
formaţia de studiu va 
prezenta Cabinetului 
Studenţesc şi tutorelui de an 
un test RT-PCR negativ Sau 
1 test antigenic negativ 
aplicat de un furnizor 



autorizat de servicii de 
sănătate  

 
 
 

E 2 

Persoana este expusă la o persoană 
străină (din afara locuinței) 
confirmată cu Covid /19 + fără 
simptome 

Oricând/oriunde Participarea 
studentului la 
activitatea didactică 
se va derula on-
line, punctual, 
pentru situaţiile 
suspecte/confirmate 
cu COVID -19 

studentul contactează 
medicul de familie/Cabinet 
Studentesc(8-16)/Centru de 
permanenta dupa ora 16 și 
respectă indicațiile medicale 
+ 

studentul se izolează 
acasă/cămin (loc destinat 
izolării de universitate) +  

informează responsabilul 
COVID 19 pe 
facultate/unitate și/sau 
administratorul de cămin, iar 
la reîntoarcerea fizică în 
formaţia de studiu va 
prezenta Cabinetului 
Studenţesc şi tutorelui de an 
un test RT-PCR negativ Sau 
1 test antigenic negativ 
aplicat de un furnizor 
autorizat de servicii de 
sănătate  

 
Situaţia în 

caz de 
confirmare 

 
DETALII 

 
UAB 

 
PERSOANA EXPUSĂ 

 

 
 
 
 
 

ÎN CAZ DE 
CONFIRMARE 
A INFECTĂRII 

 
 

C 

 
 
1 caz confirmat 
 
 

+ identifică contacții expuși (nu s-a 
respectat disciplina mățtii+ 1 metru 
distanțare fizică) 
+ toți contacții identificați- scenariul 
E2 

studentul contactează 
medicul de familie/Cabinet 
Studentesc(8-16)/Centru de 
permanenta dupa ora 16 și 



 + participarea la activitatea didactică 
se va derula on-line, punctual, pentru 
situaţiile suspecte/confirmate cu 
COVID -19 

respectă indicațiile medicale 
+ 

studentul se izolează 
acasă/cămin (loc destinat 
izolării de universitate) +  

informează responsabilul 
COVID 19 pe 
facultate/unitate și/sau 
administratorul de cămin, iar 
la reîntoarcerea fizică în 
formaţia de studiu va 
prezenta Cabinetului 
Studenţesc şi tutorelui de an 
un test RT-PCR negativ Sau 
1 test antigenic negativ 
aplicat de un furnizor 
autorizat de servicii de 
sănătate  

 


