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PROCEDURĂ ACCES ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCUREȘTI ȘI DE PARTICIPARE LA FESTIVITĂȚILE DE ABSOLVIRE A
PROMOȚIEI 2021
Având în vedere normele prevăzute în legislația în vigoare și recomandările Departamentului pentru
Situații de Urgență, vă comunicăm măsurile necesare de acces, de participare și desfășurare a
Festivităților de Absolvire a Promoției UPB 2021 din perioada 10 – 17 iulie 2021, astfel:
1. Accesul participanților în campusul universitar se va face folosind intrarea din Splaiul
Independenței nr. 313, respectiv intrarea din Bulevardul Iuliu Maniu;
2. Festivitățile de Absolvire pentru Promoția UPB 2021 se vor organiza pe platoul de la Coloana
Timpului – Joc cu Infinitul, conform schiței atașate;
3. Pentru fiecare persoană absolventă care va participa la Festivitatea de Absolvire este permis
accesul unui număr de maximum 2 însoțitori;
4. Accesul la eveniment se va realiza după dezinfectarea mâinilor și triajul epidemiologic,
respectiv verificarea temperaturii cu un termometru non contact, care nu trebuie să depășească
37,3°C. Accesul se va face doar în absența simptomelor virozelor respiratorii;
5. În cazul în care temperatura depășește 37.3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii
de cel puțin 2 ori, după o perioadă de 2 – 5 minute de repaus;
6. Pe toată durata prezenței la eveniment, toate persoanele vor purta mască de protecție care să
acopere atât nasul, cât și gura;
7. Accesul participanților se va face urmând un traseu dezinfectat, prestabilit și marcat vizibil;
8. După încheierea evenimentului, participanții vor părăsi locul de desfășurare pe la ieșirile
marcate corespunzător și menționate în schița atașată.
RECOMANDĂRI:
1. Deplasarea către și dinspre campusul universitar UPB se va efectua cu autoturismul propriu sau
cu mijloacele de transport în comun;
2. Evitarea oricărui contact direct cu alte persoane, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor,
îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile;
3. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate;
4. După contactul cu orice suprafață este necesară dezinfectarea periodică a mâinilor cu
dezinfectant;
5. Se recomandă respectarea tuturor normelor și recomandărilor MAI, MS și DSP cu privire la
regulile generale de igienă personală;
6. Se INTERZICE participarea la eveniment a persoanelor care prezintă simptome asociate
COVID-19 sau care au intrat în contact direct cu o persoană infectată cu COVID-19.

Splaiul Independenţei nr. 313, Bucureşti – RO-060042, ROMÂNIA
Tel: +4021 3171001 Fax: +4021 3171002
www.upb.ro

