PROCEDURI
În cazul în care ați fost testat pozitiv cu SARS-CoV-2 prin metoda RT-PCR

1. Anunțați Direcția de Sănătate Publică despre faptul că ați fost testat pozitiv pentru SARS-CoV2 și urmați instrucțiunile primite;
2. Anunțați medicul de familie. (Pe perioada izolării la domiciliu monitorizarea stării de sănătate
a persoanei infectate se face zilnic de către medicul de familie);
3. Anunțați universitatea sunând la secretariatul facultății, precizând data testului pozitiv;
4. Puteți reveni la cursuri/cămin după minim 14 zile de izolare pe baza adeverinței medicale,
eliberată de medicul curant/medicul de familie cu precizarea diagnosticului.

În cazul în care sunteți contact direct cu caz confirmat cu infecție SARS-Cov-2
1. Anunțați Direcția de Sănătate Publică despre faptul că sunteți contact direct cu un caz
confirmat pozitiv pentru SARS-CoV-2 și urmați instrucțiunile primite;
2. Anunțați medicul de familie;
3. Anunțați universitatea sunând la secretariatul facultății, precizând data și locul contactului cu
persoana infectată cu SARS-CoV-2;
4. Rămâneți în izolare o perioadă de 14 zile;
5. Dacă pe perioada izolării apar simptome (febră, dificultăți de respirație, astenie, grețuri,
vărsături, diaree, lipsa gustului, lipsa mirosului ) sunați la 112 și/sau DSP.

PROCEDURES
If you have tested positive for SARS-CoV-2 by RT-PCR
1. Notify the Public Health Directorate that you have tested positive for SARS-CoV-2 and follow
the instructions received;
2. Notify the university by calling the faculty secretariat, specifying the date of the positive test;
3. You can return to classes / dormitory after at least 14 days of isolation based on the medical
certificate, issued by the attending doctor stating the diagnosis.
If you are in direct contact with a confirmed case of SARS-Cov-2 infection
1. Notify the Public Health Directorate that you are in direct contact with a confirmed positive
case for SARS-CoV-2 and follow the instructions received;
2. Notify the university by calling the faculty secretariat, specifying the date and place of contact
with the person infected with SARS-CoV-2;
3. Stay in isolation for a period of 14 days;
4. If symptoms occur during isolation (fever, shortness of breath, asthenia, nausea, vomiting,
diarrhea, lack of taste, lack of smell) call 112 and / or DSP.

