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PLAN DE MĂSURI
pentru implementarea normelor de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2
în vederea începerii anului universitar 2021-2022

Prevederile prezentului Plan de măsuri, conform Hotărârii Consiliului de
administrație UBB nr. 11401/22.09.2021, se aplică personalului tehnico-administrativ,
studenților, cadrelor didactice/didactice auxiliare, vizitatorilor și altor participanți la
procesul de muncă/educație din Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca.
REGULI DE RESPECTAT PE PARCURSUL ACTIVITĂȚII

I.

ACADEMICE
Intrare în clădire
-

La o temperatura peste > 37.3°C se va refuza accesul în clădire

-

Toate persoanele care intră în clădire își vor dezinfecta mâinile

-

Masca va fi purtată corect în permanență de către toată lumea în interiorul
clădirii, cât și în exterior dacă este aglomerat.

-

Distanțare de minimum 1 metru între 2 persoane în permanență (studenți
și profesori, interior și exterior)

-

Studenții așteaptă începerea activității exclusiv în afara clădirii

Intrare în sală
-

Studenții întră în sală doar la începerea orei (nu așteaptă în sală)

-

În fiecare sală vor exista solutii de dezinfecție

-

Studenții își vor dezinfecta mâinile la intrare în sală

-

Asigurarea unei distanțe de 1 mp între persoane pe tot parcursul activității
didactice

-

Aerisirea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice înainte de sosirea
studenţilor prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute la

începutul şi la finalul zilei. Aerisirea sălilor între activitățile didactice timp

de 30 de minute.
-

orele trebuie sa se încheie cu 15 minute mai devreme decât e prevazut in
orar, pentru a se putea aerisi sala.

-

Consumul de produse alimentare se va realiza în solitudine, cu precauție
din perspectiva respectării normelor de igienă

-

Personalul de curățenie va asigura aerisirea sălilor în care se desfăşoară
activităţi didactice înainte de sosirea studenţilor prin deschiderea
ferestrelor timp de minimum 30 de minute la începutul şi la finalul zilei,
apoi în timpul pauzelor dintre activităţile didactice, minimum 10 (zece)
minute şi 10 min după fiecare dezinfecţie.

II.

MĂSURI DE PROTECȚIE LA NIVEL INDIVIDUAL

Mesaje importante:

 Spălați-vă des pe mâini!
 Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!
 Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!
 Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!
 Nu vă strângeți în brațe!
 Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!
 Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul oricărei clădiri sau în exterior în
spații aglomerate!

 Purtați masca corect – acoperiți-vă complet nasul și gura!

a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toți studenții/cursanții, cadrele didactice și
celelalte categorii de personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:

 imediat după intrarea în instituția de învățământ superior și înainte de a intra
în sala în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se
impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ;

 înainte și după masă;
 înainte și după utilizarea toaletei;

 după tuse sau strănut;
 ori de câte ori este necesar.
b) Purtarea măștii de protecție:

 Este obligatorie purtarea de către toți studenții/cursanții și de către întreg
personalul instituției de învățământ superior a măștii de protecție în sălile în
care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune
prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, în
spațiile

secretariatului

departamentului

/decanatului

/rectoratului/altor

compartimente funcționale din cadrul instituției de învățământ superior, în
timpul deplasării în instituția de învățământ superior și în timpul pauzelor
dintre activitățile didactice (atunci când se află în interior);

 Atunci când nu este asigurată distanța de minimum 1 metru între
studenți/cursanți este obligatorie purtarea de către toți studenții/cursanții a
măștii de protecție în timpul pauzelor în aer liber, precum și în spațiile
aglomerate;

 Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!
În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul
cadrelor didactice, acestea au obligația de a anunța conducerea instituției de
învățământ superior care va informa DSP despre eveniment. DSP va efectua ancheta
epidemiologică, va analiza situația în instituția de învățământ superior împreună cu
conducerea instituției și vor decide împreună măsura care se impune.
Sala 129

va fi rezervată ca sală de izolare pentru cazurile în care un

student/cadru didactic/personal administrativ necesită îngrijiri medicale (legate de
simptomele COVID19), în timpul programului.

