Instrucțiuni de activitate a AMTAP pe timp de pandemie
Măsuri de organizare a spațiilor în săli de studii
1. Se va respecta regimul: câte un student la fiecare masă cu asigurarea unei distanțe de 1,5
metru între mese.
2. La lecțiile practice se va asigura menţinerea distanţei fizice de cel puţin 1,5 metri între
studenți.
3. Pianele și alte instrumente/echipamente din sălile de studii vor fi dezinfectate personal de
fiecare student/maestru de concert care îl folosește.
4. Fiecare sală va fi dotată cu dezinfectant.

Organizarea programului de instruire
1. Fiecărei grupe academice în măsura posibilităților i se va repartiza o clasă pentru lecțiile
practice de grup, astfel încât profesorul să vină la studenți și nu invers, pentru a
minimaliza circulația persoanelor prin blocurile de studii.
2. Orele de educația fizică se vor realiza în aer liber fără utilizarea inventarului sportiv sau
în regim online.
3. Pauzele între perechi vor fi de minim 15 minute timp necesar pentru aerisire și
dezinfectare.
4. Profesorii vor planifica lecțiile practice și cele individuale astfel încât să asigure pauze de
5-10 minute între lecțiile cu diferiți studenți pentru aerisirea încăperilor și pentru evitarea
contactului între mai multe persoane.
5. Amânarea şi anularea manifestărilor artistice, culturale cu prezența publicului, în
perioada cu risc sporit de infectare, pentru evitarea aglomerării şi limitarea transmiterii
infecţiilor respiratorii.
6. În cazul organizării activităţilor extracurriculare, vor fi respectate obligatoriu măsurile de
prevenire şi control a infecţiei.

Organizarea şi efectuarea triajului epidemiologic
1. Zilnic, un cadru medical sau didactic auxiliar (unul din laboranți), instruit, va efectua
triajul epidemiologic al studenților şi personalului la intrarea în blocurile de studii (se va
măsura temperatura cu termometre non – contact).
2. În cazul studenţilor sau a personalului angajat, care au prezentat în timpul orelor de studii
sau în timpul zilei de lucru simptome ale infecţiei COVID-19 - febră, tuse, dispnee,
aceştia vor fi izolaţi într-un spaţiu desemnat pentru acest scop şi se va recomanda
solicitarea serviciului 112.
3. Dacă persoana manifestă semne clinice uşoare de boală, aceasta poate să se deplaseze de
sine-stătător la domiciliu cu condiţia că dispune de transport personal sau domiciliază în
apropierea instituţiei şi nu necesită utilizarea transportului public. Persoana suspectă la
COVID-19 se va autoizola la domiciliu cu informare medicului de familie, care va
coordona acţiunile ulterioare.
4. În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la un student - toţi studenţii din grupa
academică în care acesta făcea studiile se plasează în autoizolare la domiciliu pentru
perioada de 14 zile, calculul zilelor fiind efectuat de la ultima zi a contactului cu
studentul confirmat „COVID-19 - pozitiv”. Grupa va continua studiile în regim on-line
pentru perioada menţionată (14 zile). Decizia privind autoizolarea profesorilor, care au
predat în grupa academică respectivă va fi luată de către rector, prin coordonare cu

medicul epidemiolog teritorial, reieşind din specificul didactic şi riscurile
epidemiologice.
5. În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul sau mai mulţi membri ai familiei
studentului - acesta se va plasa în autoizolare la domiciliu pentru 14 zile de la ultima zi de
contact cu persoana infectată.
6. În cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la unul din profesori - decizia privind
plasarea în autoizolare a studenţilor se va lua de către rector, prin coordonare cu medicul
epidemiolog teritorial, reieşind din specificul didactic şi riscurile epidemiologice.
7. Revenirea în colectivitate a studenţilor care au avut probleme de sănătate şi nu au
frecventat orele se va realiza obligatoriu în baza certificatului medical.

Elaborarea planurilor de curăţenie şi dezinfecţie a spaţiilor
1. Fiecare intendent va elabora plan zilnic care va prevedea:
spălarea pardoselii, dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea suprafeţelor de scris
ale meselor, ştergerea şi dezinfecţia pervazurilor, dezinfecţia clanţelor, mânerelor
ferestrelor, cuierelor pentru haine în toate sălile de curs și birourile cel puțin 1 dată pe zi,
iar în grupurile sanitare și în holuri – de 2 ori pe zi: dimineața, între ora 7 și 8 și ziua,
între orele 13 și 14.
În plan va fi indicat cine va face curăţenia şi cine va supraveghea efectuarea conformă a
curăţeniei.
2. Substanțele utilizate pentru fiecare operaţiune trebuie să fie avizate de Ministerul
Sănătății.
3. În fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişată la loc vizibil o schemă care să
conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, secvenţa acestora, orarul şi un loc pentru
semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică
4. Fiecare sală de curs se va aerisi la fiecare pauză între perechi și între lecțiile individuale
cu diferiți studenți.
5. Aerisirea în WC - uri după fiecare pauză, la finalul zilei, şi ori de cate ori este necesar. Se
va ține cont și de durata procedurii, de cel puțin 10 minute. Se va ține cont de aerisirea în
timpul orelor de clasă cu geamul rabatat.
6. Va fi afişat la loc vizibil o schemă care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie,
secvenţa acestora, orarul şi un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează şi a celei
care verifică.
7. Curțile blocurilor vor fi măturată zilnic, dimineaţa înaintea începerii lecţiilor. Spaţiul
verde acolo unde există, va fi bine îngrijit, iarba tunsă ritmic pentru a putea asigura un
spaţiu adecvat activităţilor în aer liber şi a preveni posibilele afectări de tip alergic ale
sistemului respirator.
8. Instituţia trebuie să fie asigurată cu materialele necesare - săpun lichid, hârtie igienică,
hârtie de şters pe mâini sau uscătoare pentru mâini, antiseptic pe bază de alcool şi
dispensere, dezinfectanți avizaţi pentru suprafeţe.
9. Studenţii şi personalul AMTAP trebuie să se spele și să se dezinfecteze pe mâini cu apă
şi săpun sau soluţie hidroalcoolică dezinfectantă.
10. Toţi studenții şi angajaţii AMTAP se vor spăla obligatoriu pe mâini cât mai des posibil,
recomandabil la maxim 2 ore.
11. La fiecare intrare în blocurile de studii și în fiecare sală de curs este necesar să fie
asigurate dispozitive cu antiseptic.

Cine este obligat să poarte mască de protecție?
1. În cadrul AMTAP este obligatoriu purtarea măştilor faciale de protecţie, cu acoperirea
nasului şi a gurii, pentru tot personalul instituţiei.

2. Ca măsură de prevenire şi control a infecţiei cu COVID-19 studenții trebuie să poarte
masca de protecţie:
- în situaţia în care nu poate fi respectată distanţa fizică,
- deplasându-se pe holurile AMTAP,
- în sălile de lectură și în alte spații comune sau la indicaţii medicale.
3. Masca trebuie să acopere gura şi nasul.
4. În funcţie de situaţia epidemiologică din regiune, în baza deciziilor Comisiei teritoriale
extraordinare de sănătate publică, condiţiile de purtare a măştilor faciale de protecţie de către
studenți pot fi revizuite.

Măsuri suplimentare prevăzute de CNES
1. Studenții nu vor utiliza în comun obiecte precum pahare, tacâmuri, pixuri, creioane,
caiete, telefoane mobile.
2. În sălile de lectură ale bibliotecii se va respecta regimul 1 persoană la 1 masă cu
asigurarea distanței de 1,5 metri între mese.
3. Studenţii și angajații vor fi instruiți periodic privind măsurile de prevenire a infecţiei
COVID-19

Documentul a fost aprobat la ședința Senatului AMTAP din 02.09.2020 (p.v.nr.1).

