ANEXA nr. 4
NORME DE CONDUITĂ SOCIALĂ PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII INFECȚIEI
CU VIRUSUL SARS-CoV-2 (coronavirus) ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

Fiecare locatar are îndatorirea de a-și desfășura activitatea în aşa fel încât să nu expună nici o altă
persoană la pericolul infectării cu virusul SARS-CoV-2. Locatarii au obligaţia de a anunţa administraţia
căminului studenţesc şi/sau Comitetul de Administrare al Căminului despre orice situație ce prezintă risc
de îmbolnăvire a lor sau a altor locatari cu virusul SARS-CoV-2. Locatarii au obligația de a respecta
normele de acces în cămin, regulile sanitare și de medicină preventivă, în mod special următoarele:
1. să poarte mască de protecție, în mod corect (acoperind gura și nasul), în toate spațiile comune ale
căminelor studențești (hol, casa scării, baie comună, oficiu de gătit, lift, spălătorie, biroul administrației
căminului, etc)
2. să își dezinfecteze mâinile ori de câte ori intră în căminul studențesc
3. să limiteze orice contact direct cu alte persoane
4. să respecte distanța de minim 1 m față de alte persoane
5. să se spele frecvent pe mâini cu apă și săpun, cu precădere la revenirea în camera de cămin, minim 20
de secunde
6. să păstreze cu rigurozitate igiena în cameră, baie și bucătărie
7. să dezinfecteze cât de des posibil suprafețele atinse frecvent din cameră, baie și bucătărie, cu soluții pe
bază de alcool sau clor, avizate de către Ministerul Sănătății
8. să evite să atingă suprafețele frecvent atinse de alte persoane (balustrade, clanțe, butoane de la lift,
întrerupătoare, mânere, etc)
9. să aerisească în camera de cămin de mai multe ori pe zi
10. să evite să folosească obiectele personale ale colegilor de cameră (tacâmuri, prosop, veselă, tabletă,
laptop, telefon, instrumente de scris, etc)
11. să evite să consume la comun alimente și/sau băuturi
12. să nu prepare hrană caldă în cameră
13. să nu utilizeze altă sursă de încălzire suplimentară față de cea din dotarea căminului
14. să arunce masca de protecție doar în coșul de gunoi special amplasat la intrarea în căminul studențesc
sau în cazul în care schimbarea măștii de protecție se face în cameră, înainte să fie aruncată la coșul de
gunoi, masca trebuie să fie ambalată în pungă de plastic închisă
15. să golească coșul de gunoi din cameră la ghenele de gunoi special amenajate, cel puțin o dată pe zi.
16. să evite călătoriile. Dacă locatarul a călătorit într-o zonă cu risc de infectare cu virusul SARS-CoV-2,
acesta are obligația să se autoizoleze la domiciliul personal pentru cel puțin 14 zile. Izolarea în căminele
studențești se poate face doar în baza aprobării date de către conducerea Universității Babeș-Bolyai.
17. să rămână în cameră dacă are simptome de gripă sau răceală și să anunțe imediat medicul de familie
/medicul de la policlinica studențească, DSP și administratorul căminului
18. să limiteze folosirea bancnotelor și a monedelor pentru plata regiei de cămin și să folosească plata cu
cardul sau prin virament bancar

19. să respecte traseul marcat în interiorul căminului, pentru intrarea și pentru ieșirea din căminul
studențesc
20. să permită măsurarea temperaturii corporale la intrarea în căminul studențesc
21. accesul în spațiile închise este permis pentru maxim două persoane
22. să nu intre în lift dacă în acesta se găseste deja o persoană
23. să nu primească vizitatori în camera de cămin, chiar dacă aceștia sunt cazați în același cămin studențesc
24. la cazarea în cămin este obligatorie completarea declarației pe propria răspundere pusă la dispoziție de
UBB
25. accesul în cămin se va realiza pe o singură intrare pe baza legitimației de student (vizată la zi). Accesul
studenților, angajaților, doctoranzilor sau al oricăror altor persoane care își justifică prezența în spațiile de
cazare se face numai după efectuarea triajului epidemiologic (măsurarea temperaturii corporale) cu ajutorul
instrumentelor puse la dispoziție de către universitate și după dezinfectarea mâinilor cu dezinfectantul din
dozatoarele montate la intrarea în clădire
26. se restricționează accesul nejustificat al persoanelor care nu fac dovada cazării în cămin
27. se vor evita, pe cât posibil, spaţiile comune, iar activităţile dedicate studiului se vor desfăşura în camera
proprie
28. în situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va pune în aplicare protocolul
de izolare adoptat la nivel de universitate, se va anunţa D.S.P. Cluj-Napoca la telefon 0264-433-645 și se
va apela serviciul de urgenţă 112. Se impune izolarea imediată a persoanei cazate prin separarea de restul
colegilor de cameră și va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi căminul însoţit de personalul
de la ambulanță
29. revenirea în spațiile de cazare a persoanei care a fost contact direct sau infectată cu virusul SARS-CoV2 se face doar în baza deciziei de caratinare/izolare care atestă că persoana și-a efectuat perioada de 14 zile
de carantinare/izolare.
Măsuri de protecţie la nivel individual
Mesaje importante:
● Spălaţi-vă des pe mâini!
● Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!
● Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!
● Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!
● Nu vă strângeţi în braţe!
● Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!
● Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul căminelor studențești UBB!
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