Dragi studenți, bine ați revenit în campus!
Datorită pandemiei generate de virusul SARS-CoV2 vă rugăm ca pe toată perioada cazării în
camerele de cămin, să respectați cu strictețe următoarele reguli de prevenție a răspândirii virusului
COVID19:
- Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde, cu apă şi săpun;
- Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;
- Purtaţi corect masca de protecţie.
- Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!
- Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!
- Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!
- Nu vă strângeţi în braţe!
- Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile!
- Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul clădirilor, atât spațiile de învățământ cât și în
interiorul căminului!
AŞA DA:
-- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască;
-- Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri;
-- Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare;
-- Ai grijă ca partea colorată a măştii să fie spre exterior;
-- Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului;
-- Acoperă nasul, gura şi bărbia;
-- Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe laterale;
-- Evită să atingi masca;
-- Scoate masca apucând-o de barete;
-- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi;
-- După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac;
-- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca.
AŞA NU:
-- Nu folosi o mască ruptă sau umedă;
-- Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie;
-- Nu purta o mască prea largă;
-- Nu atinge partea din faţă a măştii;
-- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii;
-- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane;
-- Nu refolosi masca;
-- Nu schimba masca cu altă persoană;
-- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate.
-- Acoperiţi-vă gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se
întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată.
-- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent, folosind şerveţele/lavete/produse
biocide.
-- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome, precum: febră, tuse sau dificultăţi la
respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală.
-- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji.
Vă urăm mult succes în anul universitar, protejați-vă pe voi și pe ceilalți colegi și nu uitați că
ține de fiecare să aveți o ședere cât mai lungă în campus!

