ANEXA 9 PROIECT HCA…./22.09.2021
PROTOCOL PENTRU TRANSPORT PERSOANE CU AUTOVEHICULELE DIN
PARCUL AUTO
În conformitate cu Ordinul comun nr.5196/1756/2021 privind măsurile de organizare a
activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, referitoare la
transportul efectuat cu autovehiculele din Parcul Auto al Universității Babeș-Bolyai puse la
dispoziția solicitanților, se va respeta următorul protocol:
Responsabil nr. Măsura
Agent de pază

1 Măsurarea zilnica a temperaturii personalului Parcului
Auto - in cazul in care o persoana are temperatura mai
mare de 37,3°C și/sau simptomatologie specifică infectării
cu SARS-CoV-2, aceasta nu va fi admisă la lucru + se aplică
protocolul de triaj

Conducătorul
auto

2 Dezinfecția autovehiculului la începutul programului
3
4
5
6

Dezinfecția autovehiculului după fiecare cursa
Aerisirea autovehiculului după fiecare cursa
Purtarea măștii de protecție pe tot parcursul deplasării
Repartizarea persoanelor transportate în autovehicul astfel
încât să se asigure distanțarea fizică
8 La transportul persoanelor cu autoturisme (4+1 locuri) pe
scaunele din spate nu pot fi transportați mai mult de doi
pasageri, la o distanța cât mai mare între ei
Transport persoane
Responsabil Persoana responsabilă cu deplasarea (în cazul solicitărilor scrise) respectiv
șeful ierarhic superior (în cazul solicitărilor directe sau telefonice)
permisiune nr. situație
NU 1
2
3

4
DA 1
2

Au temperatura mai mare de 37,3°C si/sau simptomatologie
specifică infectării cu SARS-CoV-2
Sunt confirmate cu infecție cu SARS-CoV-2 (rezultat pozitiv test
RT-PCR), aflați în perioada de izolare la domiciliu
Sunt declarați contracți apropiați cu o persoană infectată cu
SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la
domiciliu/carantină instituționalizată
Nu poartă sau poartă incorect pe parcursul deplasării masca de
protecție
Nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus
Sunt în posesia unui rezultat negativ al testului antigenic rapid
COVID-19 aplicat de către un furnizor autorizat de servicii de
sănătate, în cazul în care unul dintre membrii familiei/apropiați

3

prezintă simptome de infecție a tactului respirator
Au simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la
polen, nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi
curgători/prurit) + adeverința de la medicul de familie

