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Procedură privind măsurile de organizare a activității în căminele și cantina din
cadrul USAMV Iaşi în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Art.1. (1) Prezenta procedură reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire
și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în cadrul căminelor
și cantina USAMV Iaşi, în scopul asigurării dreptului la sănătate, pentru studenți și
personalul didactic și administrativ.
(2) Prezenta procedură a fost elaborată în conformitate cu Ordinul nr. 5487/1494/2020
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2; art. 94, art. 95, art. 114 și art. 123 din Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare; art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 2
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru
buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii
educației naționale nr. 1/2011; Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor și
Carta USAMV Iași.
Art. 2. (1) Având în vedere situația epidemiologică generală, particularitățile
regionale și specificul USAMV Iaşi, în semestrul I din anul universitar 2020-2021, în baza
Ordinului nr. 5487/1494/2020, pentru activitatea din cămine-cantină, vor fi respectate
protocoale specifice conform menţiunilor de mai jos.
Art. 3. Protocol pentru cămine
(1)

Asigurarea unui circuit funcțional separat de intrare/ieșire din cămin obligatoriu acolo
unde acest lucru este posibil;

(2)

Studenții care sunt cazați în cămin au obligația să păstreze curățenia, să dezinfecteze și
să aerisească în mod regulat camerele;

(3)

Asigurarea accesului prin rotație în spațiile comune (sală mașini de spălat, bucătării,
săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectare adaptată
specificului fiecărui spațiu;

(4)

Evitarea pe cât posibil a spațiilor comune cu recomandarea derulării activităților în
camera proprie;

(5)

Se interzice formarea de grupuri în cămin și în campusul universitar;

(6)

Obligativitatea purtării măștii în interiorul căminului, în administrație si spațiile
comune (holuri, bucătării, casa scării, sală lectură, lift, spălătorii);

(7)

Se interzice accesul persoanelor străine în cămin (inclusiv rude de gradul I);

(8)

Spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde;

(9)

Acoperirea gurii și a nasului în caz de tuse sau strănut;

(10) Folosirea dezinfectantului la intrarea în cămin, de la dozatorul amplasat în holul
acestuia;
(11) Dezinfectarea frecventă a suprafețelor din camerele de cămin;
(12) Numărul de studenți per cameră va fi de maximum doi, urmând ca acestea să fie
ocupate de studenți din aceeași formație de studiu, pentru a limita contactul acestora cu
studenți din formații de studiu diferite;
(13) Camerele vor fi repartizate în funcție de efectivele de studenți, cu respectarea distanțării
fizice de cel puțin 1 m între paturi;
(14) Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și se vor evita aglomerările;
(15) Se va evita utilizarea de covoare/mochete;
(16) Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile
specifice de funcționare a căminului în perioada de pandemie;
(17) În cazul prezentării unor simptome de tip infecțios (tuse, temperatură>37.3 0C, durere
în gât, dureri musculare, dificultăți de respirație, vărsăruri etc.) se anunță administrația
căminului, medicul din campus, persoana desemnată din partea USAMV Iași, DSP Iași
sau în caz de urgență va fi apelat serviciul 112.
(18) Studentul va reveni în cămin, cu adeverință medicală, eliberată de medicul
curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.
(19) Izolarea studenților bolnavi căminizați se aplică în cazul în care aceștia prezintă în
timpul activităților didactice/nedidactice febră și/sau simptomatologie de tip respirator

(de exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă
(vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată) respectând următoarele măsuri:
a.

Izolarea studentului se va face imediat, în camere de izolare puse la dispoziție de
USAMV Iasi și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi incinta
căminului, dacă este cazul;

b.

Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe şi se va deschide o
fereastră pentru aerisire.

c.

Nu se va transporta studentul la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgență sau
spital, decât în situația în care simptomele sunt severe, caz în care se va apela serviciul
de urgență 112.

d.

Persoana care ajută studentul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte mască
și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde.

e.

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

f.

Studenții căminizați care provin din statele aflate în zona galbenă de aplicare a
măsurilor de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 conform Institutului Național de
Sănătate Publică a României trebuie să stea în izolare/carantină pentru 14 zile.

Art. 4. Protocol pentru cantină
(1)

Se recomandă, acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, eventual pe bază de
precomandă;

(2)

În cazul în care este asigurată masa la cantină, organizarea intervalelor aferente meselor
și a accesului se va realiza astfel încât să se evite aglomerările de persoane;

(3)

Asigurarea unui circuit funcțional pentru intrare/ieșire din cantină, astfel încât studenții
să interacționeze cât mai puțin;

(4)

Respectarea măsurilor de distanțare fizică se aplică în orice context și în orice spațiu,
atât la masă, cât și pentru intervalele de tranzit, circulație, distribuirea produselor
alimentare etc.;

(5)

Gestionarea echipamentelor și obiectelor specifice (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă
etc.) va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de
tacâmuri de unică folosință;

(6)

Înainte și după fiecare masă studenților li se va recomanda spălarea mâinilor și
respectarea normelor de igienă;

(7)

Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenții se vor așeza la masă;

(8)

Sala de mese va fi aerisită înainte și după masă;

(9)

Se va realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform planului de
curățenie și dezinfecție.
Art. 5. Personalul administrativ din cămine-cantină care prezintă simptome specifice

unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăți de
respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță
de îndată responsabilul desemnat din USAMV Iaşi.
Prezenta procedură a fost analizată și aprobată în ședinţa ordinară a Senatului
USAMV Iași din 04 septembrie 2020.
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