Consimţământ informat cu privire la participarea la activitățile didactice
pe durata semestrului I - an universitar 2021/2022
în Facultatea de Chimie a Universității din București
Acest acord cuprinde informaţii importante privind prezenţa faţă în faţă pentru participarea la
activitățile didactice care se desfășoară în Facultatea de Chimie a Universității din București pe durata
semestrului al I-lea al anului universitar 2021/2022.
În atenţia studenţilor Facultăţii de Chimie
CITIŢI CU ATENŢIE ŞI ANUNŢAŢI DACA AVEŢI NECLARITAŢI
1. Studenţii vor veni la facultate doar dacă sunt sănătoşi, fără simptome - febră, tuse intensă, dificultăţi de
respiraţie, dificultăţi de înghiţire (verificarea temperaturii la plecarea de acasă ar fi recomandată) şi doar
dacă NU au intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane depistate pozitiv la testul SARS-CoV-2.
2. Studenţii nu vor intra în facultate însoţiţi de prieteni / rude care nu participă la activitățile curente.
3. După intrarea în facultate, studenţii vor merge la baie pentru a-şi spăla mâinile sau vor folosi
distribuitoarele de soluție dezinfectantă amplasate pe culoarele facultății în apropierea sălilor de curs și a
toaletelor.
4. Studenţii se vor prezenta în fața sălii în care se desfășoară activitatea didactică programată conform
orarului cu maximum 5 minute înainte de ora stabilită pentru începerea activității.
5. În sala de curs/seminar/laborator şi pe coridoarele facultăţii se va păstra distanţarea fizică de cel puţin 1 m
între persoane.
6. Studenţii vor păstra restricţiile de distanţare tot timpul cât se vor afla în incinta facultăţii, rămânând în
zonele indicate.
7. Pe durata desfăşurării activităților, studenţii vor purta mască şi vor avea şerveţele la îndemână pentru
cazurile în care strănută sau le curge nasul.
8. Studenţii vor anunţa imediat, atât prin e-mail adresat secretariatului facultății, cât şi cadrele didactice
responsabile cu activitățile didactice în cazul în care au intrat în contact cu o persoană confirmaţă pozitiv
la testul SARS-CoV-2 sau aflată în carantină și nu se vor mai prezenta la activitățile față în față.
Responsabilitatea Facultăţii de Chimie în minimizarea riscurilor
Facultatea de Chimie a luat toate măsurile de reducere a riscului în sediile sale - precauţie şi
distanţare fizică, punerea la dispoziţie de soluţii dezinfectante, dezinfectarea frecventă a suprafeţelor atinse
des, aerisirea sălilor, verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în salile de
curs/seminar/laborator, crearea de circuite separate pentru intrare, respectiv ieşire.
Subsemnatul___________________________________________, student/ă al/a Facultăţii de Chimie,
programul de licență/master _______________, anul_____, am citit și declar pe proprie răspundere că sunt
de acord cu condiţiile acestui consimţământ și cu prezența la activitățile față în față ce se desfășoară în
conformitate cu orarul anunțat pe site-ul facultății, pe toată durata semestrului.
Temperatură ...........................

Semnătură student _______________________________

Data completării ..............................................................

