COMUNICAT
PENTRU STUDENȚII CARE ÎN ACEST MOMENT SUNT CAZAŢI ÎN CǍMINELE UTCN
cu privire la Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020 a MAI privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19
Dragi studenţi,
Conducerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca Vă roagă insistent să trataţi cu maximă
responsabilitate şi să respectaţi întocmai prevederile Ordonanţei Militare nr.2/21.03.2020
(disponibilă și la adresa https://www.utcluj.ro/coronavirus/), precum şi toate celelalte
instrucţiuni ale autorităţilor Statului în legătură cu pandemia de coronavirus (COVID-19).
Suntem într-un moment în care, DOAR printr-o abordare responsabilă a TUTUROR vom fi în stare
să stăpânim și să ținem sub control răspândirea acestui virus. Vă rugăm să NU MINIMALIZAȚI
comunicatele oficiale și să țineți cont că, deși prin această ordonanță militară se recomandă unele
măsuri impuse pe timpul zilei, este mult mai bine să le considerăm obligatorii încă din această fază.
Este NUMAI ȘI NUMAI PENTRU BINELE VOSTRU ȘI AL NOSTRU AL TUTUROR să avem cu TOȚII o
atitudine proactivă! Comportați-vă responsabil, evitați ieșirile din cămin dacă nu sunt justificate și
absolut necesare, respectați cu strictețe toate măsurile de igienă.
Comitetele de cămine și organizațiile studențești sunt rugate să informeze toți studenții care au
rămas cazați, prin mesaje difuzate regulat pe rețelele de socializare, e-mail etc. despre măsurile
ce decurg din Ordinul Militar în vigoare.
Comitetele de cămine sunt rugate să creeze formulare prin Google Forms, prin care să se solicite
din partea tuturor studenților care au mai rămas cazați în cămine, luarea la cunoștință a
prezentului comunicat și a documentului conex (Ordinul Militar nr.2/21.03.2020), acestea
urmând a fi trimise prin email domnului Director General Administrativ.
Studenții care nu vor respecta prevederile Ordinului Militar nr.2/21.03.2020 vor fi decazați de
îndată și își vor pierde definitiv dreptul de (re)cazare în căminele UTCN.
Să ne revedem sănătoși
RECTOR,

VASILE
TOPA

Prof.dr.ing. VASILE ŢOPA
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