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Nr. 74 / 01.07.2020

MĂSURI ŞI REGULI PENTRU ORGANIZAREA CAMPUSURILOR
ESTIVALE 2020, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ, PENTRU
PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID-19

Art. 1 Prezentul document conține un set de măsuri și reguli cu privire la standardul minim
aplicabil pentru organizarea campusurilor estivale atât în interior, cât și în aer liber. Coordonatorii
fiecărui campus, împreună cu preotul paroh sunt responsabili de verificarea modalității de
implementare a acestor măsuri, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SARS-CoV-2
la locul desfășurării campusurilor.
Art. 2 Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un campus estival parohial se face de
către toți participanții: copii, tineri, animatori, coordonator, preot paroh.
Art. 3 Perioada stabilită de Consiliul de Conducere al ASTRU Cluj pentru organizarea
campusurilor estivale este 22 iulie – 13 septembrie.
Art. 4 Participarea copiilor/ tinerilor la campusul estival parohial se va face numai pe bază de
înscriere prealabilă.
a) Persoana responsabilă pentru înscrierea participanților este preotul paroh, sau o altă
persoană desemnată de acesta.
b) Numărul maxim de participanți la un campus estival parohial este de 20 de persoane.
Acest număr poate fi modificat numai în cazul în care autoritățile vor stabili noi măsuri
privitoare la organizarea evenimentelor private.
c) În situația în care într-o parohie există mai mult de 20 de persoane dornice să participe la
campusul estival, există posibilitatea organizării a două mini-campusuri cu 2 grupe
diferite de participanți. Spre exemplu, dacă în anii precedenți durata unui campus estival
era de trei zile, acum durata poate fi prelungită la un total de patru zile în care se
organizează două mini-campusuri de câte două zile fiecare.
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Art. 5 Coordonatorii de campus for fi selectați exclusiv dintre membrii Consiliului de Conducere
ASTRU Cluj, respectiv Secretariatului ASTRU Cluj. Coordonatorii vor fi responsabili de împărțirea
sarcinilor spre fiecare animator în parte.
Art. 6 Animatorii campusurilor estivale vor fi selectați, de preferință, dintre cei care au participat
la ziua de formare pentru animatori. Numărul animatorilor pentru fiecare campus parohial va fi
stabilit, de preferință, ținând cont de regula „1 animator la 5 participanți”.
Art. 7 Înaintea deplasării spre locația campusului, fiecare animator va trebui să completeze un
chestionar, conform modelului din ANEXA 1 a acestui document.
Art. 8 La începutul fiecărei zile de campus fiecare participant (inclusiv animatorii) va trebui să
permită coordonatorului de campus să-i măsoare temperatura corporală (la nivelul încheieturii
mâinii). Nu se va permite participarea persoanelor care înregistrează temperatura măsurată mai mare
de 37,3°C. Acolo unde ziua de campus este întreruptă de pauza de masă, timp în care participanții
merg acasă, la revenirea participanților la locația desfășurării campusului va fi reluată procedura de
măsurare a temperaturii. Termometrele vor fi puse la dispoziție de ASTRU Cluj.
Art. 9 Atât la începutul zilei de campus, cât și în toate momentele de pauză (pauze pentru gustări,
pauze de hidratare) se impune pentru toți participanții (inclusiv animatorii) igienizarea mâinilor
folosind apă și săpun și/sau dezinfectant avizat pe bază de alcool. În acest sens parohiile vor asigura
o sursă de apă și săpun. ASTRU Cluj va sigura substanțele dezinfectante.
Art. 10 Înainte de începutul fiecărui campus, precum și la finalul fiecărei zile de campus,
animatorii vor asigura igienizarea materialelor folosite / ce urmează a fi folosite, precum și a
suprafețelor cu care participanții intră în contact folosind apă și săpun și/sau dezinfectant avizat pe
bază de alcool. În acest sens parohiile vor asigura o sursă de apă și săpun. ASTRU Cluj va sigura
substanțele dezinfectante.
Art. 11 Activitățile din timpul campusurilor estivale vor fi desfășurate, de preferință, în aer liber.
a) Parohiile vor asigura o sursă de apă potabilă.
b) Animatorii vor permite pauze de hidratare ori de câte ori este necesar.
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c) La momentul înscrierii participanților, preotul paroh (sau persoana desemnată de acesta)
va comunica fiecărui participant obligativitatea de a avea în timpul campusurilor o
pălărie de soare.
Art. 12 Atât în timpul activităților desfășurate în aer liber, cât și în timpul celor desfășurate în
interior, va fi asigurată o distanță de minim 1,5 metri între persoane.
Art. 13 În timpul activităților desfășurate în interior purtarea măștii de protecție este obligatorie.
Fiecare participant își va procura măștile de protecție necesare.
Art. 14 Orice abatere a participanților și/sau a animatorilor de la prevederile prezentului
document, vor fi aduse la cunoștința coordonatorului de campus și a preotului paroh, care vor acționa
în consecință.
Art. 15 Modificările ulterioare ale acestui document vor fi efectuate numai prin decizia
Consiliului de Conducere al ASTRU Cluj.
Art. 16 Prezentul document a fost redactat și adoptat astăzi, 1 iulie 2020 și intră în vigoare la
aceeași dată.
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ANEXA 1
CHESTIONAR PENTRU TRIAJ COVID-19*
În scopul prevenirii și limitării infectării cu Coronavirus SARS-CoV-2, pentru protejarea
dumneavoastră și a persoanelor cu care interacționați în cadrul campusului estival organizat în
perioada................................................................................... în parohia................................................
................................................................., vă solicităm să completați, pe propria răspundere, prezentul
chestionar.
DATA COMPLETĂRII………………………………………………
NUME ȘI PRENUME …………………………………………………………………
DATA NAȘTERII………………………………
Notă: se bifează răspunsul corespunzător sau se completează numărul de zile
1. Sunteți cetățean/rezident al altei țări/în altă țară decât Romania?
Da □ Dacă Da, vă rog specificați țara ...........................................................

Nu □

a. Dacă DA, sunteți în primele 14 zile de la plecarea din țara respectivă?
Da □ Nu □
2. Ați călătorit în ultimele 14 zile în afara României?
Da □ Dacă Da, vă rog specificați țara ...........................................................

Nu □

3. Ați participat în ultimele 14 zile la conferințe/întruniri cu participare internațională sau alte
activități inclusiv recreative ce au presupus aglomerări de persoane venite din afara
României?
Da □ Nu □

4.

Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu pacienți diagnosticați cu COVID-19 sau cu
suspiciune de infecție cu COVID-19?
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Da □ (precizați numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării .... zile)
Nu □
5. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu fluide biologice (ex. sânge, urină, salivă, etc)
provenite de la un pacient diagnosticat cu COVID-19 sau cu suspiciune de infecție cu
COVID-19?
Da □ Nu □


Dacă răspunsul este DA la cel puțin una dintre cele 5 întrebări, vă rog răspundeți și la
următoarea întrebare:
1. Ați prezentat unul din simptomele de mai jos în primele 14 zile de la plecarea din țara
specificată sau de la participarea la Conferințe/întruniri internaționale sau alte activități
inclusiv recreative ce au presupus aglomerări de persoane venite din zone afectate?
Tuse

Da □

Nu □

Nu știu □

Febră

Da □

Nu □

Nu știu □

Dureri de gât

Da □

Nu □

Nu știu □

Dificultăți respiratorii (scurtarea respirației) Da □

Nu □

Nu știu □

Grețuri

Da □

Nu □

Nu știu □

Vărsături

Da □

Nu □

Nu știu □

Am luat cunoștință faptul că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor
infectocontagioase se sancționează conform art. 352 din Codul penal si a art. 34 lit. m) din H.G. nr.
857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice,
cu modificările si completările ulterioare.
Am luat la cunoștință prevederile documentului „Măsuri și reguli pentru organizarea campusurilor
estivale 2020, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii covid-19” și mă angajez să le
respect.
Semnătura:

*Prezentul chestionar va fi completat de către fiecare animator înaintea deplasării spre locația unui campus
estival parohial.
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