PROCEDURĂ ACCES SĂLI CONCURS ADMITERE 2020

Candidații vor aștepta la o distanţă de minim 2 metri, pe marcajele de
poziționare. Aceștia vor fi îndrumați pe rând pentru măsurarea temperaturii
înainte de intrare în clădire.
Măsurarea temperaturii se va efectua de către persoanele desemnate, la fiecare
din cele patru corpuri de clădire ale UMF unde se desfășoară examenul de
admitere (corpul A, A’, B şi C). Dacă un candidat va prezenta o temperatură mai
mare de 37,30C se va repeta măsurarea temperaturii de încă două ori, iar dacă
aceasta va fi mai mare de 37,3 va fi anunțată Comisia de admitere, candidatul
fiind îndrumat pentru a susține examenul în sala special desemnată pentru astfel
de situații. Persoana desemnată pentru măsurarea temperaturii va purta
echipament de protecție personală (mască, mănuși, vizieră). O altă persoană din
echipa responsabilului de clădire va verifica existenţa chestionarului de triaj,
completat cu răspunsul NU la toate întrebările. Orice alt caz va fi tratat
individual, pe loc, de către comisia de admitere.
După măsurarea temperaturii, candidaţii vor primi o altă mască facială. Aceștia
vor arunca masca proprie într-un recipient cu capac înaintea intrării în clădire, vor
efectua dezinfectarea mâinilor după care își vor pune noua mască primită din
partea instituției cu care vor intra în clădire şi pe care o vor purta pe durata
concursului.
În interiorul clădirii vor fi amplasate un număr suficient de mese pentru preluarea
obiectelor personale unde candidații vor lăsa telefoanele sau alte echipamente de
comunicare, ceasuri, gel dezinfectant, măşti etc. în plicul personalizat. Se va evita
aglomerarea la nivelul meselor pentru preluarea obiectelor personale. Până la
terminarea operațiunii de preluare a obiectelor personale nu va fi permis accesul
la aceea masă a altui candidat. Se recomandă ca preluarea obiectelor personale să
se efectueze odată pentru un număr de candidați egal cu numărul de mese.
Personalul care va asigura această operațiune va purta echipament de protecție.
Candidații vor merge către sălile de concurs urmând indicatoarele şi cu
respectarea marcajelor de distanțare fizică. La fiecare etaj va fi desemnată o
persoană care să ajute candidații să identifice corect sala. Nu se va permite
aglomerarea candidaților pe traseul către sala de concurs.

Intrarea în sala de concurs a candidaților se va face după legitimarea acestora
de către șeful de sală şi după efectuarea unei noi dezinfectări a mâinilor. După
legitimare candidatul va putea să se așeze pe locul desemnat din sala de concurs.
În cazul în care mai mulți candidați ajung la sala de concurs în același timp aceștia
vor trebui să aștepte la o distanță de 2 metri unul faţă de celălalt, până la
legitimarea candidaților aşezaţi în faţă.
La finalizarea concursului, toţi candidaţii îşi vor dezinfecta mâinile atât la ieşirea
din sală, cât şi la părăsirea clădirii, după preluarea obiectelor personale.
Dispoziții organizatorice generale
Toate spațiile în care se desfășoară admiterea vor fi dezinfectate. Sălile de
concurs vor fi dezinfectate înainte de sigilare.
Fiecare sală de concurs va avea la dispoziție un recipient cu dezinfectant. Pe
parcursul desfășurării concursului este indicat să se mențină o ventilație naturală
a sălii prin menținere geamurilor deschise.
Tot personalul didactic și nedidactic angrenat în concursul de admitere va purta
obligatoriu mască.
Băile vor beneficia de săpun și dezinfectanți precum și de prosoape de hârtie în
cantitate suficientă. Recipienții pentru colectarea deșeurilor vor fi reprezentate de
găleți cu capac prevăzute cu saci de plastic în interior.

