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PLAN DE MĂSURI   

privind organizarea activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  la Universitatea din București (UB)  

(În baza ordinului comun al Ministerului Educației nr 5196/3.09.2021 și Ministerului sănătății nr 

1756/3 sept 2021 publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 848/6.IX.2021 

13) 

1.Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără 

obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 

14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1.000 de locuitori. La o rată de incidență mai 

mare de 2/1.000 de locuitori, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără 

obligativitatea purtării măștii de protecție. Actualizarea deciziilor privind scenariul de funcţionare pe 

parcursul anului universitar se va face ori de câte ori este nevoie.   

2.Studenții și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență în 

interior; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical însă se admit măști de tip textil care să 

asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc 

măștile. 

3. Studenții vor respecta pe toată durata pauzelor recomandările emise pentru menținerea distanțării 

fizice.  

5. Studenții nu vor schimba între ei obiecte de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente 

de scris, etc.);  

7. Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu 

presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și a unei aerisiri 

permanente;  

8. Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, studenții vor fi instruiți/informați ca pe tot 

parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;  

9. La începutul și la finalul orelor de educație fizică, toți studenții/cursanții trebuie să respecte 

normele de igienă a mâinilor;  

10. Se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de studenți;  

11. Activitățile sportive se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al 

Ministrului Tineretului și Sportului și al Ministrului Sănătății.  


