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NOTĂ
cu privire la activitatea de prevenție și monitorizare
a răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19)
la nivelul comunității universitare a ASE

Conducerea Academiei de Studii Economice din București urmărește permanent, cu cea mai
mare responsabilitate, atenție și preocupare pentru sănătatea fiecărui membru al comunității sale
universitare, evoluția răspândirii infecției cu Coronavirus (COVID-19)
La nivelul Biroului Consiliului de Administrație a fost constituit un grup de
monitorizare, prevenție și intervenție, coordonat de prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
Rectorul ASE, grup care funcționează nonstop și poate fi contactat la adresa de email
rectorat@ase.ro.
Acest grup se preocupă de aplicarea riguroasă în toate spațiile de învățământ și în
întregul campus al ASE a setului de măsuri igienico-sanitare și de altă natură, decise de
organele abilitate ale statului, cu care ne aflăm în comunicare permanentă.
Toate măsurile legate de sănătatea membrilor comunității noastre sunt aplicate sub
monitorizarea și prin consultarea medicului coordonator al Cabinetului medical al ASE,
aflat în strada Mihail Moxa, nr 11, Cămin Moxa D, parter. Medicii și întregul personal al
cabinetului nostru medical se află la dispoziția studenților ASE zilnic, între orele 8-19,
pentru clarificarea eventualelor probleme de sănătate, posibil asociabile cu coronavirusul
sau gripa.
În cazul nedorit, în care vom avea studenți-căminiști care trebuie izolați, conform deciziei
medicului, și nu au alte posibilități de a o face, ASE a pregătit un etaj întreg al unui
cămin din complexul Moxa, în proximitatea Cabinetului medical și a cantinei, pentru
asigurarea hranei pentru cei care, eventual, s-ar afla în această situație.
Grupul de prevenție și monitorizare atrage atenția tuturor membrilor comunității noastre
universitare să dea dovadă de simț civic, maturitate și spirit de răspundere față de
sănătatea proprie și a celor din jur. Vă invităm să vă informați și să respectați toate

măsurile impuse de organele abilitate ale statului, promovate prin toate canalele de
comunicare.
Toate persoanele (studenți/cadre didactice/personal administrativ al ASE) care s-au întors
din regiunile sau localitățile din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19
(care se actualizează permanent și se află la http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov),
trebuie să ia legătura cu medicul de familie și să declare acest lucru în mod
obligatoriu.
Grupul de prevenție și monitorizare invită membrii comunității noastre la calm, echilibru,
vigilență și prudență. Respectarea normelor elementare de igienă este ceea ce ne este la
îndemână tuturor și ceea ce trebuie aplicat.
Vă invităm să urmăriți canalele de comunicare ale ASE, site-ul instituțional
www.ase.ro și pagina de Facebook, prin care vă vom informa în permanență în legătură
cu ceea ce este important de făcut și cu deciziile noastre privitoare la activitatea în
universitate.
Vă dorim tuturor sănătate!
Grupul de monitorizare, prevenție și intervenție
rectorat@ase.ro
www.ase.ro
https://www.facebook.com/ACADEMIA-DE-STUDII-ECONOMICE-DIN-BUCURESTI

