REKTORI HIVATAL
M. Kogălniceanu (Farkas) utca 1.
Kolozsvár, RO–400084
Tel.: 0264–405300
Fax: 0264–591906
contact@ubbcluj.ro, www.ubbcluj.ro

KÖRLEVÉL
a COVID-19 járvánnyal járó új intézkedések meghozataláról a kolozsvári Babeș–Bolyai
Tudományegyetemen
A BBTE közösségének figyelmébe
Egyetemünkön a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos valamennyi országos szintű
kötelező intézkedést mindeddig szigorúan gyakorlatba ültettünk. Az alkalmazottak a
szükségállapot teljes ideje alatt körforgásban folytatták tevékenységüket, felváltva a
munkahelyen, illetve otthoni munkavégzés útján.
Figyelembe véve a korlátozások enyhítésére irányuló tervezett intézkedéseket, valamint
annak szükségességét, hogy bizonyos részlegek a munkavállalók védelmét szolgáló
rendelkezéseket szem előtt tartva maximális kapacitással kell, hogy üzemeljenek, a
következőkről tájékoztatjuk Önöket:
1. 2020. május 15-től kezdődően az Egyetem Vezetőségének 2020. március 23-án, illetve
április 29-én kelt Körlevelei a BBTE alkalmazottainak és hallgatóinak biztonságát szolgáló
munkaprogram-szervezésről, valamint a Körlevelek rendelkezéseit gyakorlatba ültető, az
osztályvezetők által kibocsátott munkavégzési meghagyások hatályon kívül helyeződnek.
2. 2020. május 15-től minden szervezeti egység vezetője felülvizsgálja a hatókörébe
tartozó alkalmazottak munkatervének szervezését, és új munkavégzési meghagyással
meghatározza azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek mellett az alkalmazottak május 15.
és május 29. között folytatják tevékenységüket. Azon szervezeti egységek számára, amelyekben
úgy határoztak, hogy a tevékenység kizárólag a munkavállalók munkahelyi jelenlétével
végezhető, a munkavégzési meghagyások kibocsátása nem kötelező.
3. Minden szervezeti egység vezetője rendelkezik a koronavírus átterjedésének
megakadályozásához

szükséges

és

elégséges

intézkedésekről,

ideértve

legalábbis

az

alkalmazottak között tartandó minimális ésszerű távolságot zárt terekben, a higiéniát és a
harmadik felek általi fokozatos belépés lehetőségeit.
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4. A fertőzésveszély korlátozására szolgáló anyagokat – maszkokat, kesztyűket, kéz- és
felületi fertőtlenítőszereket – központilag szerzik be, és 30 napos időközönként osztják szét
indokolt kérés alapján, amelyben szerepelnie kell az egyes igények kiszámítására vonatkozó
algoritmusnak.
5. A hatóságok által országos vagy helyi szinten kibocsátott előírások függvényében
jelen Körlevél rendelkezései változhatnak; a változásokról az adott előírások közzététele után
tájékoztatunk.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Vezetősége,
Kolozsvár, 2020. május 14.

