
KÖZÉRDEKŰ ÜZENET

 

Tekintettel a SARS

számára, az Országos Katasztrófavédelmi Bizottságnak (CNSSU) a koronavírus 

megfékezésére vonatkozó járványügyi határozatai által elrendelt országos 

megelőzési intézkedésekre

meghosszabbítására vonatkozó 856/2020

vegyék figyelembe az alábbiakat:

 

2020. november 4-tő

(oktatói és nem oktatói segédszemélyzet) 

online felületen javasolt elküldeni/

mail címek segítségével, amelyeket meg lehe

vonatkozó részén. Mindenkit bátorítunk az elektronikus eszközök használatára, 

hogy az érintett személyek esetében 

  

Abban az esetben, ha az ügyintézést az elektronikus kommunik

eszközök segítségével nem sikerül megoldani

vagy online kért előzetes egyeztetés alapján lehet átadni.

 

Kérjük mindazon személyek

adminisztratív ügyosztályokra, hogy tartsák

méternyi távolságot. 

 

 
M. Kogălniceanu (Farkas) utca 1.

contact@ubbcluj.ro

 

 
KÖZÉRDEKŰ ÜZENET A BBTE KÖZÖSSÉGÉHEZ

 

a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzött személyek növekvő 

az Országos Katasztrófavédelmi Bizottságnak (CNSSU) a koronavírus 

megfékezésére vonatkozó járványügyi határozatai által elrendelt országos 

megelőzési intézkedésekre, valamint a Románia területén bevezetett vészhelyzet 

meghosszabbítására vonatkozó 856/2020-as számú kormányhatározat

vegyék figyelembe az alábbiakat: 

től kezdődően az egyetem adminisztratív ügyosztályaitól 

(oktatói és nem oktatói segédszemélyzet) kért valamennyi információt és műveletet 

elküldeni/ lebonyolítani, az adott ügyosztálynak

, amelyeket meg lehet találni az egyetemi honlap erre 

Mindenkit bátorítunk az elektronikus eszközök használatára, 

az érintett személyek esetében elkerülhető legyen a vírusfertőzés kockázata.

Abban az esetben, ha az ügyintézést az elektronikus kommunik

nem sikerül megoldani, a dokumentumokat csak telefonon 

vagy online kért előzetes egyeztetés alapján lehet átadni. 

Kérjük mindazon személyeket, akik mégis bemennek az egyetemre vagy az 

adminisztratív ügyosztályokra, hogy tartsák be az egymás közötti m
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A BBTE KÖZÖSSÉGÉHEZ 

rtőzött személyek növekvő 

az Országos Katasztrófavédelmi Bizottságnak (CNSSU) a koronavírus 

megfékezésére vonatkozó járványügyi határozatai által elrendelt országos szintű 

Románia területén bevezetett vészhelyzet 

as számú kormányhatározatra, kérjük, 

az egyetem adminisztratív ügyosztályaitól 

valamennyi információt és műveletet 

adott ügyosztálynak küldött e-

t találni az egyetemi honlap erre 

Mindenkit bátorítunk az elektronikus eszközök használatára, 

elkerülhető legyen a vírusfertőzés kockázata. 

Abban az esetben, ha az ügyintézést az elektronikus kommunikációs 

a dokumentumokat csak telefonon 

, akik mégis bemennek az egyetemre vagy az 

be az egymás közötti minimum 1,5–2 



Azt javasoljuk egyetemi közösségünk valamennyi tagjának, hogy őrizzék meg 

nyugalmukat, és felelősen cselekedjenek, ne aggodalmaskodjanak túlságosan, és ne 

essenek pánikba, mert mindezek megnehezíthetik a megszokott körülmények között 

elvégezhető adminisztratív tevékenységek lebonyolítását. 

 

Hangsúlyozzuk, hogy az ügyfélfogadás programja nem változik. 

 

Biztosítjuk a BBTE egyetemi közösségét arról, hogy elsődleges számunkra az 

Egyetem hallgatóinak és alkalmazottainak biztonsága, és a helyzet fokozódásának, 

valamint a központi hatóságok döntéseinek függvényében be fogunk vezetni 

minden kötelező intézkedést. 

 

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Vezetősége 

 

Kolozsvár, 2020. november 3. 


