
 
 

 CHESTIONAR EPIDEMIOLOGIC  
CAZARE U.S.A.M.V.B.T. 2021 

 
Nume 
 

 Data nașterii:                  /             / 

Prenume 
 

 Sexul:                           M□   F□ 

Facultatea  
 

 Data 
completării: 

               /             / 2021 

 
1. Ați venit în contact cu un caz confirmat de Coronavirus în ultimele 14 zile? 
□da     □nu 

 
2. Ați intrat în contact cu persoane care au prezentat simptome asociate infecției cu virusul SARS CoV2 în 
ultimele 14 zile? 
 
3. Ați venit în contact cu o persoană aflată în izolare/carantină în ultimele 14 zile? 
      □da     □nu 
 
4. Ați avut unul sau mai multe dintre următoarele simptome în ultimele 14 zile? 
 
Febră □Da      □Nu 
Dureri de cap  □Da      □Nu 
Dureri de gât □Da      □Nu 
Dificultatea de a înghiți  □Da      □Nu 
Dificultatea de a respira  □Da      □Nu 
Tuse  □Da      □Nu 
Strănut □Da      □Nu 
Rinoree □Da      □Nu 
Stare generală alterată □Da □Nu 
Greață, diaree, vărsături □Da □Nu 
Pierderi de gust sau miros □Da □Nu 
 
6. Menționez că mă aflu în una din următoarele situații: 
      □ Vaccinat:       □ Prima doză  □ A doua doză  □ Doză unică 
 
      □ Trecut prin boală 
 
       □ Nevaccinat 
 
  Vă rugăm să rețineți că datele și informațiile furnizate aici sunt solicitate pentru consultare, colectare și 
prelucrare de către U.S.A.M.V.B.T., în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016 privind protecția 
persoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu respectarea strictă 
a principiilor legate de drepturile fundamentale.  

 Sunt conștient că refuzul de a completa chestionarul poate provoca interzicerea accesului meu în spațiile 
U.S.A.M.V.B.T. destinate cazării. 

 Declar pe proprie răspundere că voi purta obligatoriu mască de protecție respiratorie, care să acopere atât gura, 
cât și nasul, pe toată perioada derularii procesului de cazare. 

 Voi respecta întocmai marcajele dedicate distanțării fizice, atât în interiorul clădirilor cât și în exteriorul 
acestora, precum și indicațiile personalului care sprijină buna derulare a procesului de cazare. 

 
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul 

Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, declar pe proprie răspundere că toate informațiile furnizate 
în chestionarul epidemiologic sunt complete și adevărate 

 
  

Semnătura,                                                                                                          Data, 


