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ORDIN

Nr. Q f / ^ H d y  

din 16.03.2020

în legătură cu agravarea situaţiei epidemiologice 
protejarea locatarilor din căminul USDC

în RM privind infecţia cu COVID-19 şi pentru

ORDON

1. Interzicerea accesului persoanelor străine în cămin.
2. Respectarea normelor de igienă personală şi ale măsurilor de profilaxie dispuse prin Dispoziţia nr. 

02/cn-05 din 10.03.2020.
3. în cazul apariţiei simptomelor clinice de infecţie respiratorie acută -  autoizolarea şi contactarea 

medicul de familie din cămin la telefonul: 079284007, medic dna Ludmila Donceva.
4. Solicităm expres ca locatarii care fac studii la distanţă sau nu sunt angajaţi în câmpul muncii să 

elibereze căminul pe perioada de suspendare a procesului de studiu prin contact direct.
5. Locatarii care vor fi nevoiţi din motive întemeiate să rămână în cămin, vor semna o declaraţie pe 

propria răspundere privind respectarea normelor de igienă şi responsabilitatea de a nu contacta cu 
persoane care vin din zonele declarate „roşii”.

6. Locatarii care rămân să locuiască în aceasta perioada în cămin vor fi informaţi suplimentar despre 
Măsuri de sănătate publică şi reguli de comportament aplicabile persoanelor fizice în 
conformitate cu Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 8 din 15 
martie 2020, precum şi despre sancţiunile intrate în vigoare referitoare la Nerespectarea 
măsurilor de prevenire sau combatere a bolilor epidemice.

7. Dna A. Erhan va efectua în continuare triajul şi monitorizarea stării de sănătate a locatarilor din 
cămin şi va raporta către Rectorul USDC şi MECC, în conformitate cu Dispoziţia nr. 02/cn-05 din 
10.03.2020.

Rector USDC, 
doctor habilitât
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