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Dispoziţie

N r O S '

din 10.03.2020

în legătură cu declararea codului portocaliu de pericol de infecţie cu COVID-19, în scopul 
protejării studenţilor şi angajaţilor de o eventuală îmbolnăvire şi întru intensificarea măsurilor de 

profilaxie epidemiologică:

DISPUN:

1. Organizarea activităţilor de informare şi instruire a angajaţilor şi a studenţilor privind 
măsurile de prevenire a infecţiei cu COVID-19 şi acţiunile care urmează a fi întreprinse în cazul 
apariţiei simptomelor clinice de infecţie (resp. dna dr. Liliana Rotaru, prim-prorector, dna Ana 
Erhan, prorector, dna dr. Daniela Elenciuc, decan);

2. Distribuirea materialelor informative despre Coronavirusul de tip nou (resp. dna Ana 
Erhan, prorector, dna dr. Daniela Elenciuc, decan).

3. Evidenţa igienizării, conform recomandărilor sanitaro-epidemiologice, cu folosirea 
detergenţilor şi dezinfectanţilor, a blocurilor sanitare, sălilor de curs, coridoarelor, laboratoarelor şi 
alte spaţii (resp. dna Ana Erhan, prorector)

4. Asigurarea blocurilor sanitare pentru studenţi şi angajaţii cu apă, săpun, dezinfectanţi şi 
uscătoare electrice sau şerveţele uscate (resp. dna Ana Erhan, prorector).

5. Examinarea vizuală studenţilor, angajaţilor cu manifestări suspecte, asigurându-se izolarea 
şi informarea ambulanţei(resp. dna Ana Erhan, prorector, dna dr. Daniela Elenciuc, decan, dna 
Adelina Revenco, şef Secţia studii).

6. Anularea oricăror manifestaţii de ordin intern din instituţii până la finele lunii- martie 
curent;

7. Limitarea accesului persoanelor străine în instituţie (resp. dna Ana Erhan, prorector).
8. Aplicarea recomandărilor ANSP pentru persoanele care au revenit din regiunile cu 

izbucniri în focare de COVID-19 sau care au avut contact cu o persoană bolnavă de COVID-19 
(resp. dna Ana Erhan, prorector).

9. Informarea zilnică a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării despre dinamica situaţiei 
în USDC (resp. dna Ana Erhan, prorector).

Rector USDC dr. hab., conf. univ Aurelia Hanganu
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