PROTOCOL COVID-19 _CADRE DIDACTICE

SUSPECTARE DE ÎMBOLNĂVIRE

ÎN CAZ DE

SITUAŢIA

SIMPTOMATOLOGIE

- 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

CÂND/UNDE

UAB
-participarea la activitatea didactică se va derula on-line
dacă starea de sănătate a C.D. permite susţinere de
activităţi didactice

Oricând/oriunde

SAU
-suplinire colegială, derulare fizică a activităţilor
didactice
SAU
-reprogramarea activităţilor didactice dacă nu există
posibilitatea de suplinire colegială

PERSOANA EXPUSĂ LA S1

S1

- C.D. se izolează acasă şi anunţă medicul de familie. Va face un test Covid-19 la orice Serviciu medical de
testare SAU un Test rapid acasă:
Test rapid
acasă

Dacă testul este pozitiv CD va apela serviciul medical de urgenţă 112 pentru test la domiciliu
şi va urma indicaţiile medicale
Dacă testul este negativ CD va lua legătura cu Medicul de familie şi va reveni fizic în
instituţie.

Serviciu
medical de
testare

Dacă testul este pozitiv CD va urma indicaţiile medicale, iar la finalul perioadei de carantinare
va reveni fizic în instituţie.
Dacă testul aplicat de Serviciul medical de testare este negativ, atunci CD va reveni fizic în
instituţie
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SIMPTOMATOLOGIE

S2

CÂND/UNDE

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

UAB

PERSOANA EXPUSĂ LA
S2

-participarea la activitatea
didactică se va derula online dacă starea de
sănătate a C.D. permite
susţinere de activităţi
didactice
SAU
-suplinire
colegială,
derulare
fizică
a
activităţilor didactice
SAU
-reprogramarea
activităţilor didactice dacă
nu există posibilitatea de
suplinire colegială

-C.D. se izolează acasă
până când febra dispare fără
medicamente de reducerea
febrei și simptomele dispar
în 24 h, şi va reveni fizic în
instituţie
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SIMPTOMATOLOGIE

CÂND/UNDE

Temperatura mai mare de 37,30C Oricând/oriunde

S3

UAB
-participarea la activitatea didactică se va derula on-line
dacă starea de sănătate a C.D. permite susţinere de
activităţi didactice
SAU
-suplinire colegială, derulare fizică a activităţilor
didactice
SAU
-reprogramarea activităţilor didactice dacă nu există
posibilitatea de suplinire colegială

PERSOANA EXPUSĂ LA S3
- C.D. se izolează acasă şi anunţă medicul de familie. Va face un test Covid-19 la orice Serviciu medical de
testare SAU un Test rapid acasă
Dacă testul este pozitiv CD va apela serviciul medical de urgenţă 112 pentru test la
domiciliu şi va urma indicaţiile medicale
Dacă testul este negativ CD va lua legătura cu Medicul de familie şi va reveni fizic în
instituţie.
Serviciu medical Dacă testul este pozitiv CD va urma indicaţiile medicale, iar la finalul perioadei de
de testare
carantinare va reveni fizic în instituţie.
Dacă testul aplicat de Serviciul medical de testare este negativ, atunci CD va reveni fizic în
instituţie
Test rapid acasă
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SITUAŢIA
în caz de
expunere

ÎN CAZ DE EXPUNERE LA VIRUS

E1

E2

DETALII

CÂND/UNDE

C.D. este expus la o personă
confirmată cu Covid/19 din
locuința sa + fără simptome

Oricând/oriunde

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

Oricând/oriunde

UAB
-participarea la activitatea didactică se va derula on-line
dacă starea de sănătate a C.D. permite susţinere de
activităţi didactice
SAU
-suplinire colegială, derulare fizică a activităţilor
didactice
SAU
-reprogramarea activităţilor didactice dacă nu există
posibilitatea de suplinire colegială
-participarea la activitatea didactică se va derula on-line
dacă starea de sănătate a C.D. permite susţinere de
activităţi didactice
SAU
-suplinire colegială, derulare fizică a activităţilor
didactice
SAU
-reprogramarea activităţilor didactice dacă nu există
posibilitatea de suplinire colegială

PERSOANA EXPUSĂ LA E1 sau E2
- C.D. se izolează acasă şi anunţă medicul de familie. Va face un test Covid-19 la orice Serviciu medical de testare SAU un Test
rapid acasă
Dacă testul este pozitiv CD va apela serviciul medical de urgenţă 112 pentru test la domiciliu şi va urma
Test rapid
indicaţiile medicale
acasă
Dacă testul este negativ CD va lua legătura cu Medicul de familie şi va reveni fizic în instituţie.
Serviciu
medical de
testare

Dacă testul este pozitiv CD va urma indicaţiile medicale, iar la finalul perioadei de carantinare va reveni fizic în
instituţie.
Dacă testul aplicat de Serviciul medical de testare este negativ, atunci CD va reveni fizic în instituţie

ÎN CAZ DE CONFIRMARE A
INFECTĂRII

PROTOCOL COVID-19 _CADRE DIDACTICE
SITUAŢIA
în caz de
confirmare

C

DETALII

-

caz confirmat

UAB
+ identificarea contacţilor expuşi
+ participarea la activitatea didactică se va
derula on-line dacă starea de sănătate a C.D.
permite susţinere de activităţi didactice
SAU
suplinire colegială, derulare fizică a
activităţilor didactice
SAU
reprogramarea activităţilor didactice dacă nu
există posibilitatea de suplinire colegială

PERSOANA EXPUSĂ

- C.D. se izolează acasă şi
urmează
indicaţiile
medicale ale autorităţii
sanitare

+ CD consultă Consiliului Departamentului (în caz de declanşare a procedurilor privind Suspiciunea, Expunerea sau Confirmarea) şi
informează responsabilul COVID 19 pe facultate/unitate şi tutorele/ii de an al/ai specializării/lor la care CD susţine activităţi didactice cu
privire la scenariul adoptat privind derularea activităţilor didactice. Tutorele de an va informa formaţiile de studenţi privind posibilele
modificări în privinţa formatului (online sau fizic) derulării activităţilor didactice sau a orarului.

