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Igazgatótanácsi Határozathoz 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

Az étkezők és diákkávézók COVID19-protokollja 

Belépés az épületbe Az élelmezőhelységekbe a külterekből történő 
belépéskor a hallgatókat megfigyelik, hogy mutatnak-e 
tüneteket – a triázsprotokollnak megfelelően. 

Maszk A helységekbe csak helyesen viselt maszkkal lehet 
belépni 

 A hallgatók csak akkor veszik le a maszkot, ha 
elhelyezkedtek az asztaloknál. 

Útvonalak A hallgatók a menza/kávézó területén csak 
egyértelműen megjelölt, egyirányú útvonalakon 
mozognak, hogy a diákok közötti kapcsolat minimális 
legyen (pl. WC felé és vissza) 

Asztalok Tilos bármilyen tárgyat átrakni az egyik asztalról a 
másikra (pl. sótartó, olaj stb.) 

 Minden asztalon található tárgyat a hallgatók távozása 
után fertőtleníteni kell 

 Kötelező folyamatosan megtartani a min. 1.5 m 
távolságot a szomszédos asztalnál ülők között, illetve a 
szomszédos asztalok között 

Kiszolgálás Fizetni csakis bankkártyával lehetséges minden 
kiszolgálóponton 

 A személyzet folyamatosan maszkot visel, illetve 
felszolgáláskor kesztyűt. 

 A felszolgáláshoz használt kesztyűket nem lehet az 
ételek előkészítéséhez újra felhasználni 

 A kesztyűket minden asztal kiszolgálása előtt 
fertőtleníteni kell 

 A hallgatókat jól látható helyeken elhelyezett táblák és 
plakátok által tájékoztatni kell a higiéniai, fertőtlenítési 
és fizikai távolságtartási előírásokról, valamint arról, 
hogy korlátozni kell az étkezési idejüket (amennyiben 
szükséges)  

Fertőtlenítőszerek Minden helységet óránként minimum 10 percig 
szellőztetni kell 

 Biztosítani kell minden terület és minden olyan felület 
engedélyezett fertőtlenítőszerekkel történő tisztítását 
és fertőtlenítését, amihez a vendégek hozzáférhetnek, 
valamint az étkezés közben használt eszközökét 

 Az étkezésre fenntartott terület bejáratánál, valamint a 
mosdóhelyiségek bejáratánál engedélyezett 



 
fertőtlenítőszereket tartalmazó berendezések vannak, 
amelyekkel a hallgatók a kezüket fertőtlenítik 

 A hallgatók az említett eszközök környékén elhelyezett 
plakátokról tájékoztatást kapnak arról, hogyan kell 
használni a fertőtlenítőszer-adagolókat  

 A kiszolgálási és étkezési területeken nyitott tárolókban 
vagy büfékben található élelmiszeripari termékek 
számára további biztonsági intézkedéseket kell életbe 
léptetni, ezáltal korlátozva az ügyfelek termékekhez és 
élelmiszerekhez való hozzáférését – ezeket a segítő 
személyzet szolgálja fel a tárolókból vagy büfékből. 
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