
CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE IMBOLNĂVIRE CU COVID-19  

Etapa de evaluare a performanței fizice - Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza 

din cadrul concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal   

ale Ministerului Afacerilor Interne - sesiunea septembrie – octombrie 2021 
 

NUME PRENUME ............................................................................ TEMPERATURĂ ................... 

TELEFON............................................................................................  

1. Ați avut contact fizic direct cu o persoană confirmată pozitiv COVID-19 (ex. strângere de mână neurmată 

de igiena mâinilor)?    

DA                      NU   

 

2. Ați avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale persoanei confirmată pozitiv COVID-19  (ex. 

în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă)?    

DA                      NU   

 

3. Ați avut contact față în față cu o persoană confirmată pozitiv COVID-19 la o distanță mai mică de 2m, 

pe o durată de peste 15 min și fără portul corespunzător al măștii de protecție?    

DA                      NU   

 

4. Ați desfășurat activități în comun cu o persoană confirmată pozitiv cu infecție COVID-19?    

DA                      NU   

 

5. Ați purtat corect masca de protecție respiratorie (nasul și gura acoperite) pe parcursul desfășurării 

activităților în comun?    

DA                      NU   

 

6. Ați prezentat în ultimele 3 zile un debut brusc a cel puțin unuia dintre următoarele semne și simptome: 

tuse, febră, scurtarea respirației, debut brusc al anosmiei1, ageuziei2 sau disgeuziei3, cefalee, frisoane, 

mialgii, astenie, vărsături, diaree?    

DA                      NU   

 

NOTĂ: se bifează răspunsul corespunzător 

 

Vă informăm că sunteți obligați să vă automonitorizați pentru simptomatologia mai 

sus-menționată și să anunțați conducerea unității sau medicul de unitate/familie în cazul 

apariției acestor simptome sau a oricăror modificări apărute la răspunsurile de la întrebările 

de mai sus. 
 

Am luat la cunostință de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în 

declarații și cele ale art. 352 din codul penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor. 

 

                               Data                                                        Semnătura 

 

____________________ 
1 Anosmie – lipsa mirosului 
2 Ageuzie – lipsa gustului 
3 Disgeuzie – alterarea gustului 
4 Facem precizarea că, în cazul în care se bifează “DA” la oricare din întrebările chestonarului, nu vă veți mai prezenta 

la festivitate   


