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Anexa 6 la HCA nr. 14 115/28.09.2020 modificată prin HCA........../................
Universitatea Babeș-Bolyai

Protocol de izolare a studenților cazați în cămin
prezența a cel puțin unui simptom COVID19
temperatură > 37.3°C, febră / frisoane, tuse, respirație dificilă, oboseală, dureri
musculare, durere de cap, pierderea gustului/mirosului, durere în gât, nas congestionat,
greață sau vomă, diaree

expunere la o persoană
cu rezultat test RT-PCR pozitiv
rezultat test rapid pozitiv

rezultat test RT-PCR pozitiv

intrare în
izolare
14 zile în
camera de
cămin
proprie
+ colegul de
cameră
Student
confirmat izolare în
unități de
izolare/
tratament
spitale sau la
domiciliul
personal sau
soluție
universitate
(vezi detalii
Anexa 6.1 și
Anexa 6.2)

*Lista cabinetelor medicale studențești se regăsește în Anexa 11.

contactare telefon
medic de
familie/medic de
policlinică
studențească*

urmare
instrucțiuni

contactare telefonic
DSP

urmare
instrucțiuni

testare RT-PCR

ieșire din
izolare
după 14 zile
SAU
adeverință
medic
SAU
rezultat RTPCR negativ
la ambii
colegi de
cameră

reluare
activitate
normală

Anexa 6.1. la HCA nr. 14 115/28.09.2020, modificare prin HCA ……/…… - Plan de acțiune caz de infecție cu SARS-COV-2 în cămine

Prezența a cel putin unui simptom
COVID19 temperatura > 37.3°C,
febra / frisoane, tuse, respiratie
dificila, oboseala, dureri
musculare, durere de cap,
pierderea gustului/mirosului,
durere in gat, nas congestionat,
greata sau voma, diaree

PLAN DE ACTIUNE IN CAZ DE APARITIE A UNUI CAZ DE INFECTIE CU SARS-COV-2 – CAMINUL …………….
(cu respectarea protocolului de izolare)
Contactare telefonic medicul de familie/medic de
policlinică studențească (lista cabinetelor medicale si
intrare in izolare in
numerele de telefon se regasesc in Anexa 11)
camera de camin in care
studentul care prezinta
Anunta portarul caminului studentesc evitand contactul
Urmeaza instructiunile
este cazat sau la
simptome
cu acesta
primite telefonic
Contactare telefonic DSP la numarul de telefon 0264-433domiciliul personal*
645 sau email epidemiologie@dspcluj.ro si va apela
serviciul de urgenta 112
colegul de camera al
studentului care prezinta
simptome

intrare in carantina in
camera de izolare a
caminului sau la
domiciliul personal*

studentul care este identificat
ca fiind contact direct al unei
persoane confirmate pozitiv in
urma testului RT-PCR

intrare in carantina in
camera de camin in care
este cazat sau la

colegul de camera al
studentului identificat ca fiind
contact direct al unei persoane
confirmate pozitiv in urma
testului RT-PCR

intrare in carantina in
camera de camin in care
este cazat sau la

domiciliul personal*

Expunere la o persoana cu rezultat
test RT-PCR pozitiv

Rezultat test rapid pozitiv

studentul testat si al carui
rezultat este pozitiv

domiciliul personal*

intrare in izolare in
unitati de izolare /
tratament anexate
spitalelor, fie la
domiciliul personal, fie
soluție de izolare gasita
la nivel de universitate
in caz ca nu se poate
deplasa la domiciliul
personal cu mijloc de

Evita contactul cu studentul care prezinta simptome
Anunta portarul caminului studentesc evitand contactul
cu acesta
Contactare telefonic DSP la numarul de telefon 0264-433645 sau email epidemiologie@dspcluj.ro
Contactare telefonic medicul de familie/medic de
policlinică studențească (lista cabinetelor medicale si
numerele de telefon se regasesc in Anexa 11)
Anunta portarul caminului studentesc evitand contactul
cu acesta
Contactare telefonic DSP la numarul de telefon 0264-433645 sau email epidemiologie@dspcluj.ro
Evita contactul cu studentul care este identificat ca fiind
contact direct al unei persoane confirmate pozitiv in urma
testului RT-PCR
Anunta portarul caminului studentesc evitand contactul
cu acesta
Contactare telefonic DSP la numarul de telefon 0264-433645 sau email epidemiologie@dspcluj.ro
Contactare telefonic medicul de familie/medic de
policlinică studențească (lista cabinetelor medicale si
numerele de telefon se regasesc in Anexa 11)
Anunta portarul caminului studentesc evitand contactul
cu acesta

Contactare telefonic DSP la numarul de telefon 0264-433645 sau email epidemiologie@dspcluj.ro si va apela
serviciul de urgenta 112

Ramane in izolare in urma
Deciziei de confirmare a
masurii de izolare emisa de
DSP

Urmeaza instructiunile
primite telefonic

Ramane in carantina in urma
Deciziei de confirmare a
masurii de izolare emisa de
DSP

Urmeaza instructiunile
primite telefonic

Ramane in carantina in urma
Deciziei de confirmare a
masurii de izolare emisa de
DSP

Urmeaza instructiunile
primite telefonic

Ramane in carantina in urma
Deciziei de confirmare a
masurii de izolare emisa de
DSP

Urmeaza instructiunile
primite telefonic

Ramane in izolare in urma
Deciziei de confirmare a
masurii de izolare emisa de
DSP

transport personal*
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colegul de camera al
studentului testat si al carui
rezultat este pozitiv

studentul testat si al carui
rezultat este pozitiv
Rezultat test RT-PCR pozitiv

intrare in carantina in
camera de camin in care
este cazat sau la
domiciliul personal*
intrare in izolare in
unitati de izolare /
tratament anexate
spitalelor, fie la
domiciliul personal, fie
soluție de izolare gasita
la nivel de universitate
in caz ca nu se poate
deplasa la domiciliul
personal cu mijloc de

Evita contactul cu studentul testat si al carui rezultat este
pozitiv
Anunta portarul caminului studentesc evitand contactul
cu acesta
Contactare telefonic DSP la numarul de telefon 0264-433645 sau email epidemiologie@dspcluj.ro
Contactare telefonic medicul de familie/medic de
policlinică studențească (lista cabinetelor medicale si
numerele de telefon se regasesc in Anexa 11)
Anunta portarul caminului studentesc evitand contactul
cu acesta

Urmeaza instructiunile
primite telefonic

Ramane in carantina in urma
Deciziei de confirmare a
masurii de izolare emisa de
DSP

Urmeaza instructiunile
primite telefonic

Ramane in izolare in urma
Deciziei de confirmare a
masurii de izolare emisa de
DSP

Urmeaza instructiunile
primite telefonic

Ramane in carantina in urma
Deciziei de confirmare a
masurii de izolare emisa de
DSP

Contactare telefonic DSP la numarul de telefon 0264-433645 sau email epidemiologie@dspcluj.ro si va apela
serviciul de urgenta 112

transport personal*

colegul de camera al
studentului testat si al carui
rezultat este pozitiv

intrare in carantina in
camera de camin in care
este cazat sau la
domiciliul personal*

evita contactul cu studentul testat si al carui rezultat este
pozitiv
Anunta portarul caminului studentesc evitand contactul
cu acesta
Contactare telefonic DSP la numarul de telefon 0264-433645 sau email epidemiologie@dspcluj.ro

dupa 14 zile in baza unei adeverinte care atesta faptul ca studentul este clinic sanatos (nu este infectat cu virusul SARSCOV-2) - aviz epidemiologic

Iesirea din izolare

in baza unei adeverinte medicale care atesta faptul ca studentul este clinic sanatos - aviz epidemiologic

in cazul in care rezultatul testului RT-PCR este negativ - aviz epidemiologic

Iesirea din carantina

adeverinta/avizul
epidemiologic va fi
prezentata adminstratorului
de camin
adeverinta/avizul
epidemiologic va fi
prezentata adminstratorului
de camin
rezultatul testului/avizul
epidemiologic va fi prezentat
administratorului de camin

La data specificata in decizia
de izolare/carantinare

in cazul in care studentul care prezinta simptome nu este confirmat ca fiind infectat cu virusul SARS-COV-2
in cazul in care rezultatul testului RT-PCR este negativ - aviz epidemiologic

rezultatul testului/avizul
epidemiologic va fi prezentat
administratorului de camin
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NOTA:
Anexa 11 - Lista cabinetelor medicale
Portarul caminului studentesc are obligatia sa anunte de urgenta administratorul caminului in oricare din situatiile prezentate mai sus
Se va aplica procedura operationala privind carantinarea/izolarea locatarilor in caminele studentesti, in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu virusul SARS-COV-2

* In situatia in care studentul nu are posibilitatea de a se deplasa la domiciliu cu mijloc de transport personal, studentul va putea completa o declaratie pe propria raspundere (a se vedea Anexa 6.2 la HCA 14115/28.09.2020),
situatia descrisa urmand a fi analizata de conducerea universitatii.
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Anexa 6.2. la HCA nr. 14 115/28.09.2020, modificare prin HCA ……./…….

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ....................................................................................., domiciliat în......................, strada.....................................................,
nr........., județul......................., posesor al CI seria ....... , nr. ....................., eliberată de către ................................................., la data de
.........................,

în

calitate

de

student

al

Universității

„Babeș-Bolyai”

din

Cluj-Napoca,

Facultatea

de................................................................................, anul........., specializarea........................................................., cunoscând prevederile art.
326 din Codul Penal referitoare la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am posibilitatea să mă deplasez la domiciliu
cu mijloc de transport personal în vederea izolării, așa cum prevede OM nr. 5650/1670/2020, și doresc să stau în izolare în locația și în
condițiile stabilite de către UBB.
De asemenea, mă angajez să respect toate obligațiile stabilite de către Universitate în ceea ce privește locația și condițiile de
izolare, în caz contrar asumându-mi răspunderea pentru nerespectarea lor.
Data:

Semnătura,
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