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LISTA MĂSURILOR DE PROTECȚIE LUATE PENTRU ORGANIZAREA ÎN SI-

GURANȚĂ A VOTULUI CONSULTATIV PRIVIND SELECTAREA DECANULUI 

FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE 

 

 

Măsuri esențiale de protecție a sănătății, prevenire și limitare a riscului de îmbolnă-

vire a persoanelor în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2: 

 

1. Organizarea spațiului unde se va desfășura votul consultativ privind ocupa-

rea postului de decan:  

 

a) organizarea circuitelor, dispunerea birourilor unde se află listele electorale, 

ștampilele și buletinele de vot și amplasarea cabinelor de vot și a urnei pen-

tru depunerea voturilor astfel încât să asigure distanța de cel puțin 1,5 m 

între persoane; 

b) purtarea obligatorie a măștilor de protecție, astfel încât să acopere nasul și 

gura, pe toată perioada desfășurării votului consultativ; 

c) dezinfecția regulată a mâinilor. În cazul în care membrii comisiei utilizează 

mănuși de protecție, acestea vor fi schimbate frecvent, evitându-se atingerea 

feței cu mănușile; 

d) la intrarea în sală va fi amplasat un dispenser/ flacon cu soluție dezinfectantă 

pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă; 

e) actele de identitare prezentate de către persoana cu drept de vot membrilor 

comisiei vor fi verificate și datele consemnate fără a fi atinse de membrii 

comisiei;  

f) dezinfectarea ștampilelor și a pixurilor după fiecare utilizare; 

g) aerisirea timp de 15 minute și dezinfectarea cabinei de vot și a urnei la fie-

care o oră; 

h) toate ușilor vor fi în permanență deschise astfel încât să se evite atingerea 

clanțelor; 

i) coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în inte-

rior.  

 

2. Organizarea accesului în spațiul unde se va desfășura votul consultativ pri-

vind ocuparea postului de decan: 
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a) accesul și fluxul de persoane se va face conform circuitelor stabilite de 

membrii comisiei; 

b) se organizează intrarea eșalonată la intervale orare stabilite și afișate ante-

rior; 

c) la intrarea în sală va fi amplasat un dispenser/ flacon cu soluție dezinfec-

tantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția mâinilor înainte 

de intrare în sală; 

d) la intrarea în sală persoanele cu drept de vot vor purta în mod obligatoriu 

mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată perioada 

desfășurării actului de exprimare a votului; 

 

 

 


