Anexa nr. 4
la ordinul nr. 444 din 29 septembrie 2021

Măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul
infecției COVID-19 în cadrul Institutului de Criminologie,
valabile pe perioada stării de urgență în cazul stabilirii pragului de alertă
ROȘU

În cazul stabilirii PRAGULUI DE ALERTĂ ROȘU, este obligatorie respectarea
de către angajați și studenți a următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției
COVID-19:
− respectarea măsurilor sanitare la locul de munca și în auditorii;
− aerisirea spațiilor închise la fiecare pauză între orele de studii;
− respectarea distanței sociale și purtarea măștilor de către studenți, cadre didactice și administrativ-tehnice, indiferent de statutul de vaccinare;
− verificarea temperaturii corpului la intrare în instituție;
− monitorizarea stării de sănătate a studenților, cadrelor didactice și administrativ-tehnice, la începutul zilei, cu asigurarea evidenței în modul stabilit;
− monitorizarea permanentă a utilizării corecte a măștilor de către studenți, cadre
didactice și administrativ-tehnice (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul);
− igienizarea și dezinfectarea băncilor (meselor) în auditorii, la fiecare pauză, de
către studentul de serviciu;
− igienizarea și dezinfectarea birourilor angajaților și spațiilor sanitare a instituției la fiecare 2 (două) ore;
− interzicerea accesului persoanelor neautorizate în incinta instituției.
Procesul de studii în cadrul Institutului de Criminologie va fi organizat în regim
on-line, pentru studenții cu frecvență la zi, cu excepția orelor practice.
Sesiunile de examinare pentru studenții cu frecvență redusă, se vor desfășura cu
frecvență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare.
Regimul de muncă al angajaților se va organiza diferențiat, cu durata scurtă a zilei
de muncă sau la domiciliu (în ultimul caz, se va acorda prioritate angajaților care au la
întreținere copii de vârstă până la 8 (opt) ani).
Conferințele sau alte evenimente cu caracter științific și metodic se vor organiza și
se vor desfășura în regim on-line.

