
RAPORT PRIVIND SITUAȚIA ÎMBOLNĂVIRILOR 
COVID - 19 ÎN UPB 

în vederea informării Senatului UPB din data de 26.11.2020 
	

Perioada	curentă	de	raportare:	26	Octombrie	–	25	noiembrie	2020	

Perioada	anterioară	de	raportare	(acoperită	de	raportul	prezentat	Senatului	UPB	din	data	de	
28.10.2020):	05	Octombrie	–	25	Octombrie	2020	

	

Monitorizarea 
- Monitorizarea centralizată a situației COVID-19 demarată la data de 05 Octombrie 

2020 este în continuare activă. 
- Raportarea noilor cazuri confirmate pozitiv către Direcția de Sănătate Publica (DSP) 

este operațională, în aceleași condiții (raportare imediat ce suntem notificați de 
persoanele în cauză, de persoanele responsabile cu monitorizarea sau de conducătorii 
compartimentelor) și cu aceleași rezultate ca în luna precedentă (fără notificări, 
rapoarte sau sesizări, cu anchete epidemiologice demarate de DSP dar fără informări 
privind rezultatele). 

- Legătura "upload" este funcțională, raportarea noilor cazuri COVID19 confirmate 
făcându-se în aceeași zi în care am fost notificați de personale în cauză, de persoanele 
responsabile cu monitorizarea sau de conducătorii compartimentelor la care acestea 
își desfășoară activitatea. 

- Legătura "download" este în același stadiu ca și în luna anterioară, fără notificări, 
sesizări sau recomandări din partea DSP și fără sa primim rezultatele anchetei 
epidemiologice pe care aceștia o desfășoară în urma raportării instituționale a UPB 
 

Statistica raportărilor 
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Evolutie	Confirmati	Pozitiv	UPB	Octombrie-Noiembrie	2020

Personal	UPB Studenti Cumulat	Studenti Cumulat	Personal Cumulat	ultimele	7	zile

Total 59 Bărbați 32 Personal	UPB 41
Femei 27 Studenți 18

Total Bărbați5 Personal	UPB 12
17 Femei 12 Studenți 5

Total Bărbați27 Personal	UPB 29
42 Femei 15 Studenți 13



- În perioada curentă de raportare (26 Octombrie – 25 Noiembrie 2020) au fost 
identificate 42 cazuri noi de îmbolnăviri cu COVID 19, confirmate prin rezultatele 
testelor. Toate aceste persoane au intrat imediat în izolare la domiciliu, împreuna cu 
membrii familiilor respective. De asemenea au intrat în izolare și persoanele din UPB 
cu care acestea au intrat în contact. 

- Din cele 42 persoane, 29 fac parte din personalul UPB (cadre didactice sau personal 
auxiliar) iar 13 sunt studenți. Trei dintre studenții confirmați pozitiv locuiesc in căminele 
UPB. Aceștia, împreună cu colegii de cameră/modul, au fost izolați și li s-a furnizat 
suportul necesar. 

- În ultima perioadă numărul de cazuri noi, cumulat pe o săptămână, s-a stabilizat în jurul 
valorii 12 
 

Observații 
- Sesizăm un număr relativ ridicat de îmbolnăviri. 
- Sunt în continuare în UPB unele sectoare cu grad crescut de risc, care prin natura 

activității interacționează, față în față, cu multe persoane (secretariate ale facultăților, 
birou diplome, birou doctorat, serviciul de achiziții, compartimentele financiare, etc). 
Recomandam generalizarea lucrului în ture de câte două săptămani, astfel încît să 
reducem probabilitatea sistării complete a activității în respectivele compartimente. 

- Adresăm și pe această cale rugămintea de a raporta centralizat și imediat situațiile de 
îmbolnăviri COVID-19, pentru a putea intervenii la timp și a oferi suport acolo unde 
este nevoie 

 

Cristian Negrescu 

25 Noiembrie 2020 

 

	


