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Anexa 8 la HCA nr. 14 115 / 28.09.2020

Universitatea Babeș-Bolyai

Protocol COVID19 pentru cantine și cafeterii studențești
triaj la intrare
masca

la intrarea în spațiul special amenajat din exteriorul clădirii unității de
alimentație se va face un triaj observațional al studenților – conform
protocolului de triaj
intrare în spații doar cu masca purtată corect
studenții vor putea scoate masca doar în momentul în care se vor așeza la
masa

circuite

studenții se vor deplasa în interiorul cantinei/cafeteriei doar pe circuitele cu
sens unic clar delimitate, astfel încât să se minimizeze contactele între
studenți (exemplu: înspre și dinspre toaletă)

mese

se interzice transferul oricăror obiecte de pe o masă pe alta (ex. solnițe,
oliviere etc.)
toate obiectele de pe mese se vor dezinfecta după plecarea studenților de la
mese
se va respecta în permanență o distanță de minimum 1.5 m între ocupanții
scaunelor meselor alăturate, cât și între mese

servire

plata se va face doar cu cardul la fiecare punct de servire
personalul va purta în permanență mască și mănuși la servirea mesei
mănușile utilizate la servire nu vor fi utilizate la pregătirea mesei
mănușile vor fi dezinfectate înainte de servirea la fiecare masă
studenții vor fi informați asupra regulilor de igienă, dezinfectare și distanțare
fizică, precum și a necesității limitării timpului de servire a mesei (acolo unde
este cazul) prin semne și postere afișate clar în locuri vizibile

dezinfectanți

se asigură curățarea și dezinfecția cu substanțe dezinfectante avizate a
tuturor spațiilor/suprafețelor unde au acces clienții, precum și a ustensilelor
utilizate în timpul servirii mesei
la intrarea în spațiul special amenajat din exteriorul clădirii unității de
alimentație și la grupurile sanitare există dispozitive cu produse dezinfectante
avizate, necesare dezinfectării mâinilor studenților, precum și
studenții vor fi informați cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor cu
produse dezinfectante prin postere afișate clar în proximitatea acestora
se asigură o protecție suplimentară a produselor alimentare din vitrinele
deschise sau bufete situate în spațiile dc servire și consum, limitând accesul
clienților la produse și preparate – acestea vor fi servite de către personalul
care asistă servirea produselor din vitrine sau bufete

