
 
Masuri suplimentare pentru prevenirea transmiterii infecției cu Coronavirus de tip nou 

(COVID-19) în căminele instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic pe 
perioada suspendării procesului educațional 

 
1. Administrația instituției nu va permite locatarilor care au părăsit căminul, după suspendarea 

procesului educațional, să revină în cămine până în momentul în care va fi reluat procesul 
educațional în incinta instituțiilor de învățământ. 

2. Administrația instituției va ține evidența strictă а locatarilor din cămine și le va monitoriza cu 
strictețe ieșirile și intrările în cămin într-un catalog special, indicându-se timpul intrării - ieșirii. În 
perioada stării de urgență se admit ieșiri doar de strictă necesitate: farmacie, magazin alimentar. În 
cazul depășirii timpului indicat în registru, responsabilii iau legătura cu persoana pentru а afla 
cauza. 

3. În cazul în care un locatar а depășit mai mult de 2 ore de aflare în afara căminului, fără prevenirea 
responsabililor, administrația instituției poate decide ca locatarul să elibereze locul din cămin. 

4. Eliberarea locurilor din cămine nu anulează în niciun caz dreptul locatarului dobândit la cazare. 
5. Nu se va permite accesul persoanelor străine în incinta căminelor. 
6. Administrația instituției va asigura căminele cu toate materialele necesare pentru asigurarea 

măsurilor de igienă а încăperilor căminului și de prevenire а transmiterii bolilor infecțioase, 
inclusiv asigurarea igienizării tuturor spațiilor din cămine. 

7. Fiecare locatar din cămin este obligat să respecte regulile de prevenire а transmiterii infecției 
COVID-19, inclusiv: 

а) dezinfectarea mâinilor de fiecare dată când se intră în cămin cu substanțe dezinfectante pe 
bază de alcool (70%), iar pe parcursul zilei curățarea mâinilor cu săpun și apă; 
b) respectarea unui regim de izolare în odăi, minimizând la maxim părăsirea odăii; 
с) aerisirea și curățarea umedă zilnica а odăilor; 
d) evitarea strângerii mâinilor, а îmbrățișărilor și а contactelor apropiate; 
е) în momentul părăsirii odăii, la stricta necesitate, pentru utilizarea locurilor comune 
(bucătărie, baie), se va respecta distanța socială de mai mult de 1 m, nu se va intra în alte odăi; 
f) măsurarea temperaturii de 3 ori pe zi și informarea medicului în cazul în care aceasta este 
ridicata; 
g) în cazul tusei și strănutului se va acoperi nasul și gura cu о batistă, după care batista se 
aruncă într-un coș cu gunoi și nu poate fi reutilizată sau se va folosi pliul cotului. 

8. Administrația instituției va asigura condiții pentru regimul de păstrare а distanței sociale și va 
gestiona, după caz, orarul utilizării băilor și а bucătăriilor comune, în așa mod ca să fie evitată 
aglomerarea acestora. Totodată, va asigura igienizarea sporită а acestor spații conform normelor de 
profilaxie epidemiologică. 
9. Administrația instituției va asigura instalarea dozatoarelor cu dezinfectant pe bază de alcool la 
intrare în cămine și dezinfecția mâinilor. 
10. Toți locatarii din cămine vor scrie declarația de proprie răspundere privind respectarea regimului 
și а normele de profilaxie epidemiologică solicitate de autorități. 
11. Administrația instituției va asigura informarea tuturor locatarilor din cămine despre prevederile 
legale cu privire la nerespectarea normelor de profilaxie epidemiologică. 


