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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 

 
Anexa nr. 2 

la MĂSURILE SANITARE DE PROTECȚIE și INTERVENȚIE COVID-19 în UA 

 

 

PROTOCOL COVID-19 
CĂMINE STUDENȚEȘTI 

 
 

I. Măsuri esențiale pentru prevenirea / limitarea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 
1. Igiena riguroasă a mâinilor  
2. Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în căminele studențești  
3. Purtarea măștii de protecție atât de către locatari cât și de întreg personalul angajat 

atât timp cât se află în spațiile comune ale căminelor studențești  
4. Contactul între studenți, și între studenți și personalul angajat va avea loc fie online, 

fie cu purtare de mască și la distanță de minim 1,5 metri  
5. Evitarea schimbării locului de cazare al studenților  
6. Păstrarea în permanență a distanței de minim 1,5 m în spațiile comune ale căminelor 

studențești și de cel puțin 1 m față de colegii de cameră  
7. Informarea în permanență a locatarilor cu privire la măsurile de protecție împotriva 

infecției cu virusul SARS-COV-2 (anexa la contractul de cămin, afișe, anunțuri)  
8. Studenților cazați în cămin li se recomandă să păstreze curățenia, să dezinfecteze și 

să aerisească în mod regulat camerele 
9. Izolarea locatarilor care prezintă simptome specifice COVID-19 (stare febrilă, tuse, 

dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) și a colegilor lor de cameră 
(conform Protocolului de izolare a studenților cazați în cămin) 
 

II. Măsuri specifice de protecție în căminele studențești 
 

1. Accesul și fluxul de persoane va fi gestionat la intrarea în căminele studențești, astfel 
încât sa se mențină distanțarea fizică de 1,5 m între persoane și cu respectare 
protocolului de triaj  

2. Accesul oricăror persoane străine în căminele studențești va fi interzis, în afara 
cazurilor excepționale (cu aprobarea DGA sau a pedagogului)  

3. Asigurarea aerisirii cât mai frecvente a spațiilor comune  
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4. Asigurarea curățeniei și dezinfecției zilnice a spațiilor comune conform procedurii 
operaționale privind organizarea și efectuarea curățeniei în vederea prevenirii 
răspândirii infectării cu virusul SARS-COV-2 în spațiile de cazare – cămine studențești  

5. Paturile și birourile din camerele căminelor studențești vor fi amplasate astfel încât 
studenții să nu stea față în față și distanțarea fizică dintre colegii de cameră să fie de 
cel puțin 1 m  

6. Camerele vor fi ocupate, pe cât posibil, de studenți din aceeași formație de studiu, 
pentru a limita contactul studenților din formații de studiu diferite. Studenților li se 
va recomanda să evite pe cât posibil spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare 
în camera proprie  

7. Atenționarea cu anunțuri/afișe a limitării accesului a mai mult de două persoane, în 
spațiile comune ale căminului studențesc  

8. Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului studențesc și vor fi evitate aglomerările  
9. Amplasarea de dozatoare cu dezinfectant la intrarea în căminele studențești  
10. Solicitarea imperativă a respectării normelor de igienă în spațiile comune și în spațiile 

de locuit ale căminelor studențești – postere clar afișate pe fiecare nivel  
11. Utilizarea doar a produselor de curățenie și a soluțiilor cu acțiune virucidă/virulicidă 

avizate de Ministerul Sănătății  
12. Informarea în permanență a angajaților cu privire la măsurile de protecție împotriva 

infecției cu virusul SARS-COV-2  
13. Întocmirea procedurilor operaționale specifice cu privire la activitatea de 

curățenie/dezinfecție și a procedurii de carantinare/izolare în cadrul căminelor 
studențești  

14. Verificarea zilnică de către administratorul căminului studențesc a realizării 
curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent  

15. Se vor afișa materiale de informare privind igiena corectă, la fiecare nivel al fiecărui 
cămin studențesc  

16. Instruirea personalului care se ocupă de supraveghere a căminelor studențești cu 
privire la regulile specifice de funcționare a căminelor studențești în vederea 
prevenirii/limitării răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2  

17. Se va evalua săptămânal necesarul și disponibilitatea produselor de curățare, 
dezinfecție și a echipamentelor de protecție personală adecvate pentru utilizarea 
acestora  

18. Observarea și autoraportarea stării de sănătate a studenților cazați în căminul 
studențesc, de către personalul angajat care își desfășoară activitatea în căminul 
studențesc și raportarea persoanelor care prezintă simptomatologie de tip respirator 
 

 

III. Măsuri de protecție la nivel individual în căminele 
studențești  

1. Toți studenții și personalul angajat trebuie să se dezinfecteze pe mâini la intrarea în 
căminul studențesc și ori de câte ori este necesar  

2. Toți studenții și personalul angajat trebuie să poarte corect masca de protecție cât 
timp se află în spațiile comune ale căminului studențesc și în timpul desfășurării 
activității lor în cadrul căminelor studențești  

3. Se va evita contactul cu suprafețele frecvent atinse (uși, clanțe, întrerupătoare etc) și 
se vor dezinfecta mâinile după atingerea acestora  

4. Se interzice schimbul de obiecte personale sau folosirea la comun a acestora  
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5. Se interzice consumul la comun de alimente sau băuturi  
6. Camerele de locuit vor fi aerisite de către locatari minim 30 de minute dimineața și 

cât mai frecvent pe parcursul zilei  
7. Studenții vor fi informați cu privire la prevederile și obligativitatea de a respecta 

protocolul de izolare  
8. Se vor evita, pe cât posibil, spațiile comune, iar activitățile dedicate studiului, se vor 

desfășura în camera proprie ( în camere se interzice prepararea hranei calde)  
9. Studenții au obligația să păstreze curățenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod 

regulat camerele  
10. Studenții cazați în căminele studențești au obligativitatea de a anunța pedagogul cu 

privire la absența lor din căminul studențesc peste noapte  

 

IV. Măsuri specifice de protecție în căminele studențești 
în cazul carantinării/izolării  

 

1. În situația apariției unui caz confirmat cu SARS-CoV-2 se va pune în aplicare protocolul 
de izolare adoptat la nivel de universitate și se va anunța direcția de sănătate publică 

2. Izolarea imediată a studentului care prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS-
COV-2 și a colegului său de cameră se va face doar respectând cu strictețe măsurile 
de protecţie individuală  

3. Nu se va transporta studentul carantinat/izolat in căminele studențești, la medicul de 
familie, si/sau la serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele 
pe care le prezintă sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 
persoana care ajută studentul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte 
mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde înainte și după 
interacțiune  

4. Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant special, după ce studentul a plecat, 
pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane  

5. Angajații care iși desfășoară activitatea în cadrul căminelor studențești și prezintă 
simptome ale unei afecțiuni cu potențial infecțios, se izolează la domiciliu, 
contactează medicul de familie și anunță de îndată administratorul căminului  

 

V. Măsuri de protecție la nivel individual  
Mesaje importante  

1. Spălați-vă des pe mâini!  
2. Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!  
3. Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!  
4. Salutați-i pe ceilalţi fără să dați mâna!  
5. Nu vă strângeţi în braţe!  
6. Păstrați distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!  
7. Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul oricărei clădiri sau în exterior în spații 

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


