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PROTOCOL PENTRU CĂMINE  
 

A. Procedura de cazare în cămin 

 
Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia corespunzătoare a tuturor spaţiilor 

comune şi de cazare. 

Pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021, vor avea dreptul să se cazeze în căminele U.S.A.M.V.B. 

Timișoara doar următoarele categorii de studenți, împărțiți astfel: 

1. În primele 7 (șapte) săptămâni din semestrul II:  

a. Studenții anului I care au solicitat cazare de la toate specializările din cadrul universității; 

b. Studenții din anii terminali care au solicitat cazare și studenții Facultății de Medicină Veterinară anul IV;  

c. Studenții care la data cazării vor avea un extras revisal pe luna februarie, respectiv martie 2021; 

d. Studenții internaționali; 

e. Studenții veniți prin programele de mobilități; 

f. Studenții doctoranzi la zi; 

g. Studenții cazați în căminul de familiști; 

 

2. În ultimele 7 (șapte) săptămâni ale semestrului II: 

a. Studenții care au solicitat cazare din anii intermediari la toate specializările din cadrul universității și 

studenții Facultății de Medicină Veterinară anul V;  

b. Studenții care la data cazării vor avea un extras revisal pe luna aprilie; 

c. Studenții internaționali; 

d. Studenții veniți prin programele de mobilități; 

e. Studenții doctoranzi la zi; 

f. Studenții cazați în căminul de familiști; 

Perioada de cazare, pentru studenții din ultimele 7 (șapte) săptămâni ale anului universitar 2020-2021 se 

desfășoara după un program bine stabilit de Prorectoratul de relații internaționale și activitate studenți care să respecte 

toate regulile pentru combaterea pandemiei cauzate de virusul SARS COV 2. 

La cazare, studenții vor prezenta documentele aferente acestui proces (de ex. toți studenții vor lua la 

cunoștință noile reguli din cămine, studenții care lucrează vor aduce extras revisal pe luna în curs sau cel mai târziu 

pentru luna anterioară, etc.).  

Vor fi atribuite camere în regim de locuire de 2 (doi) studenţi per cameră sau, dacă acest lucru nu este posibil, 

din pricina numărului mare de solicitări de cazare din partea studenţilor, camerele vor fi ocupate de studenţi din 

aceeaşi formaţie de studiu, pentru a limita contactul studenţilor din formaţii de studiu diferite. 

Camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de studenţi, cu respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 

m între paturi. Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, în funcţie de numărul de studenţi cazaţi. Astfel, în 

căminele care au grupurile sanitare pe hol, vor fi ocupate doar un număr de 12 camere, fiecărei camere fiindu-i atribuit 

grupul sanitar (duș, toaletă, pișoar) aferent acelei camere. 

Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat de către administrația căminelor, prin 

îngrijitoare. Vor fi efectuate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective/comune. Va fi asigurată o dotare optimă 

a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate studenţilor cazaţi în cămin 

soluţii lichide pe bază de alcool în cantităţi suficiente. 

 

Studenții cazați vor avea următoarele obligații: 

- Deținerea unui număr suficient de măști și dezinfectant; 

- Purtarea măștii în spațiile comune; 

- Păstrarea curăţeniei, dezinfectearea şi aerisirea în mod regulat a camerelor;  

- Interzicerea primirii de vizitatori/persoane străine în cameră/cămin; 

- Interzicerea oricărei petreceri sau adunări de studenți din alte camere; 

- Limitarea deplasărilor în cadrul căminului; 

- Evitarea aglomerărilor în spațiile de locuit, spațiile comune, etc; 

- Accesul prin rotaţie la dușurile și toaletele comune aferent camerei;  

- Activitățile vor avea loc doar în camerele proprii; 

- Evitarea utilizării de covoare/mochete; 
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- Anunțarea de urgență a administrației căminelor cu privire la orice simptom febră şi/sau simptomatologie de tip 

respirator al vreunui coleg (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, 

mialgii, stare generală modificată). 

 

Studenţii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individual. Personalul care se 

ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă. 

Liga studenților din cadrul universității, prin șefii de palier și șefii de cămin, va avea obligația să verifice în mod 

regulat dacă în camerele studenților este respectată curăţenia, dezinfectarea şi aerisirea acestora. 

Nerespectarea prevederilor din prezentul protocol de cămin va duce la exmatricularea imediată a studentului/ 

studenților respectivi.  

Măsurile prezentate mai sus se vor aplica tuturor persoanelor cazate în căminele USAMVBT. 

În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2, se va pune în aplicare protocolul de izolare şi se 

va anunţa DSP sau se va apela serviciul de urgenţă 112. 

 

B. Protocol de izolare a studenţilor/cursanţilor bolnavi 
 

U.S.A.M.V.B. Timișoara alocă un număr de 4 camere pentru respectarea protocolului de izolare, camere care au grup 

sanitar și duș propriu, respectiv camerele 15 și 16 din căminele 1 și 2. 

Protocolul de izolare se aplică în cazul în care studenţii/cursanţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru 

realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în USAMVBT, a prezenţei în cămine, febră şi/sau 

simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, 

diaree, mialgii, stare generală modificată), cazuri în care se va proceda la izolarea imediată a studentului/cursantului în 

camerele mai sus menționate.  

Vor fi respectate cu strictețe următoarele: 

- Studentul/Cursantul va purta mască, va fi separat de restul formaţiei de studiu din care face parte/colegilor de cameră 

şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi USAMVBT însoţit în cel mai scurt timp; 

- Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe; 

- Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 

- Dacă în perioada izolării studentul/cursantul care prezintă simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi 

dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; 

- Nu se va transporta studentul/cursantul la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în 

situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 

- Persoana care ajută studentul/cursantul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte mască şi se va spăla bine 

pe mâini timp de minimum 20 de secunde; 

- Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant special, după ce studentul/cursantul a plecat, pentru a reduce riscul de a 

transmite infecţia la alte persoane;  

- Studentul/Cursantul va reveni la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a 

studenţilor/cursanţilor în USAMVBT, respectiv în cămin, cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de 

familie, cu precizarea diagnosticului. 

 

Aceste prevederi vor completa şi eventual modifica oricare articole din Regulamentul de funcționare a 

căminelor studențești– RO34 și anexele aferente care prevăd contrariul.  

 

 

 

 

Prorector activitate internațională și activitate studenți, 

Prof. dr. Sorin Stanciu 


