Consimțământ informat
cu privire la reluarea activităților în Facultatea de Chimie
pe perioada crizei de sănătate publică din 2020
Acest acord cuprinde informații importante privind reluarea activităților didactice în Facultatea de Chimie,
conform OM_4206_06.05.2020, art. IV, al. (3), în situația crizei de sănătate publică legată de COVID-19, în contextul
de lucru într-un spațiu închis, cu beneficiari cu grade diferite de vulnerabilitate.
Responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că luăm toate măsurile posibile pentru confortul și siguranța
tuturor.

În atenția candidaților înscriși la examenul de admitere la doctorat
Sesiunea septembrie 2020
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI ANUNȚAȚI DACĂ AVEȚI NECLARITĂȚI.
1. Candidații se vor prezenta la colocviul de admitere la doctorat doar dacă sunt sănătoși, fără simptome febră, tuse intensă, dificultăți de respirație, dificultăți de înghițire (verificarea temperaturii la plecarea de
acasă ar fi recomandată) și doar dacă nu au intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane suferind din
cauza infecției cu SARS CoV2.
2. Candidații nu vor intra în facultate însoțiţi de prieteni/rude care nu participă la concursul de admitere.
3. Candidații nu vor intra în sala de examen decât cu maximum 15 minute înainte de ora programatӑ.
4. După intrarea în facultate, candidații vor merge la baie pentru a-și spăla mâinile.
5. În sala de examen și pe coridoarele facultӑţii se va păstra distanțarea fizică de cel puţin 1,5 m între
persoane.
6. Candidații vor păstra restricțiile de distanțare tot timpul cât se vor afla în incintele facultӑţii, rămânând în
zonele indicate.
7. Pe durata examenului, candidații vor purta mască și vor avea șervețele la îndemână pentru cazurile în care
strănută sau le curge nasul.
8. Candidații vor anunţa imediat secretariatul facultӑţii prin e-mail în cazul în care au intrat în contact cu o
persoanӑ aflatӑ în carantinӑ și nu pot susține examenul față în față.
9. Dacă o persoană din locuință sau un contact apropiat al candidatului este testată pozitiv cu Covid 19,
acesta va anunţa imediat conducerea școlii doctorale.
Responsabilitatea Facultății de Chimie în minimizarea riscurilor
Facultatea de Chimie a luat toate măsurile de reducere a riscului în sediile sale - precauție și
distanţare fizică, punerea la dispoziție de soluții dezinfectante, dezinfectarea frecventă a suprafețelor atinse
des, aerisirea sălilor, verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în laboratoare, sălile de examen,
crearea de circuite separate pentru intrare, respectiv ieșire.
Subsemnat, ________________________________________________, candidat la concursul de
admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2020, am citit şi sunt de acord cu condițiile acestui consimțământ.
Data ________________

Semnătura _______________________________

