
Anexa nr. 4 la Procedura privind organizarea activităţii în cadrul Universității Politehnica Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 

INSTRUCȚIUNE PROTOCOL IZOLARE STUDENȚI CAZAȚI ÎN CĂMINE 
SITUAȚIA 1: 
 
 
 
 
 
 
Există 
simptomatologie 
de infecție 
respiratorie sau 
alte semne descrise 
 
 

CUM SE PROCEDEAZĂ 

1. Studentul anunță imediat administratorul de cămin, medicul de familie, medicul de la 
policlinica studențească și DSP Timiș/Hunedoara. Administratorul căminului anunță 
Directorul Direcției Sociale și responsabilul instituțional. 
2. Administratorul căminului izolează de urgență studentul într-unul dintre spațiile special 
amenajate. Dacă studentul refuză izolarea, administratorul căminului va informa 
responsabilul instituțional, care va informa DSP Timiș/Hunedoara. 
3. Studentul va rămâne în izolare până la sosirea echipajului  care va face testarea pentru 
SARS-CoV-2.  
3.1. Dacă rezultatul testului COVID – 19 este pozitiv, studentul rămâne izolat (singur în 
camera în care a fost izolat sau cu ceilalți colegi de camera, dacă și aceștia prezintă 
simptomatologie, exceptând cazurile în care starea de sănătate a studentului impune 
internarea. Atunci studentul va fi transportat la spital exclusiv de echipajul de ambulanță, 
apelat prin serviciul 112) în perioada dispusă de DSP. 
 3.2. Dacă rezultatul testului COVID – 19 este negativ, studentul revine în camera de cămin 
în care este cazat. 
4. În perioada de izolare studentul va ține legătura telefonic cu medicul de familie și medicul 
de la policlinica studențească. Dacă starea sa de sănătate se agravează, va fi solicitat un 
echipaj de urgență prin serviciul 112. 
5. Administrația căminului va facilita furnizarea hranei zilnice studentului izolat. 
6. Personalul administrativ va respecta cu strictețe regulile de igienă și protecție (va purta în 
permanență masca de protecție, va folosi dezinfectanții speciali, se va spăla pe mâini etc.) 
7. După ieșirea studentului din izolare, camera va fi curățată și dezinfectată.  

SITUAȚIA 2: 
 
 
 
Contact direct cu o 
persoana  care are 
rezultat SARS-CoV-
2 pozitiv 
 
 
 

CUM SE PROCEDEAZĂ 

1. Studentul anunță imediat administratorul căminului, medicul de familie, medicul de la 
ploiclinica studențească, DSP Timiș/Hunedoara. Administratorul căminului anunță Directorul 
Direcției Sociale și responsabilul instituțional. 
2. DSP Timiș/Hunedoara. va emite decizia de carantinare. 
3. În perioada de carantină studentul nu va părăsi camera alocată. Dacă studentul nu respectă 
măsura carantinării, administratorul de cămin va informa responsabilul instituțional, care va 
informa DSP Timiș/Hunedoara. Colegii de cameră ai studentului declarat contact nu sunt 
persoane contacte, exceptând cazurile în care au avut și ei contact direct cu o persoană covid 
pozitiv.  
4. În perioada carantinei studentul va ține legătura cu medicul de familie și medicul de la 
policlinica studențească. Dacă în perioada de carantină starea de sănătate se înrăutățește, se 
va apela servicul 112. Dacă rezultatul testului COVID – 19 este pozitiv, studentul va fi izolat în 
spațiul special amenajat și se vor urma pașii de la situația 1, pct. 1-2, 4-7, exceptând cazul în 
care starea sa de sănătate impune transportul la spital, care se va face exclusiv de către 
serviciul de ambulanță.  

SITUAȚIA 3: 
Asimptomatic, dar 
iși face test COVID 
la cerere cu 
rezultat pozitiv  

CUM SE PROCEDEAZĂ 

Se procedează conform situației 1 pct. 1-2, 3.1, 4-7 
Colegii de cameră ai studentului sunt contacți direcți, iar pentru aceștia sunt aplicabile în mod 
corespunzător pct. 1-4 de la situația 2 

 
Date de 
contact  
 
 
 
 
 
 
NOTĂ:  
 
 

Responsabil instituțional: Florențiu Staicu 0256403016 
Director Direcția Socială: Maria Palfalvi 0725890960 
Medic Policlinica StudențeascăTimișoara: 0256-404360 
Medic Policlinica Studențească Hunedoara: 0744210310 
Call Center DSP CORONAVIRUS: 021.414.44.25 
DSP Timiș: 0728885727 sau epidemiologie@dsptimis.ro  
Tel verde al DSPJ Timiş: 0770 850 736 si 0770 853 397 
DSP Hunedoara: 0254-211.848, EPIDEMIOLOGIE: 0254-234.582 sau deva@asphd.ro 

Serviciul de urgență: 112 
 
Conform Hotărârii nr. 43/2021 a CNSU sunt exceptați de la măsura carantinei studenții care nu prezintă simptome 
asociate COVID-19 și care sosesc din ţările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat . Dacă studentul  prezintă 
simptome asociate COVID-19, se va proceda conform Situației 1. 
Nerespectarea măsurilor stabilite, poate constitui infracțiune și se pedepsește conform art. 352 Cod Penal 
(închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă, după caz) 
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