Tematica de instruire masuri igienico-sanitare la locul de munca
Prevenire infectare COVID 19
Măsuri angajator:
1. Dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau alcool
(dezinfectarea cu regularitatea a birourilor, salilor de mese si a spatiilor comune).
2. Dezinfectarea frecventa a suprafetelor de contact, cu soluții pe bază de clor sau alcool, in zonele in
care se lucreaza cu bacnote, sau alte suprafete cu grad de expunere mare: case de marcat,
carucioare/cosuri de cumparaturi, balustrada scari, butoane/panou actionare lifturi, manere
usi/geamuri, butoane/panou actionare interfon, tablouri comanda utilaje/dispozitive/masini (obligatoriu
dupa terminarea schimbului) etc.
3. Sa asigure o buna ventilatie in birouri.
4. Acordarea materialele igienico sanitare. Se acorda in cantitate suficienta, in mod gratuit, salariatilor
(sapun, solutie antibacteriana, perie de unghii precum si masti de protectie, servetele umede, prosoape
de hartie, manusi, dezinfectanti, etc.).
5. Evitarea/anularea sau amanarea participarii sau delegarii salariatilor la evenimente organizate in zone
cu risc sau care implica tranzitarea zonelor cu risc.
China continentală: provincia Hubei şi oraşele Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou;
Italia: regiunea Lombardia (Codogno, Castiglione d'Adda, Casarpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia,
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano) şi regiunea Veneto (Vo Euganeo);
Coreea de Sud: oraşul Daegu şi judeţul Cheongdo.
Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă și a celor afectate se actualizează de fiecare dată când
este nevoie și poate fi consultată pe pagina https://www.cnscbt.ro/ sub titulatura: „Lista zonelor cu
transmitere comunitara extinsa si a altor zone afectate de COVID 19”.
6. Evitarea aglomerarii de persoane in spatiile comerciale, utilizarea pe cât posibilă a mijloacelor
tehnologice de comunicare, ca alternativă la întâlnirile de serviciu fizice (teleconferinţe), precum şi
munca la distanţă.
7. Sa se informeze permanent cu privire la evolutia situatiei si la masurile pe care trbuie sa le intreprinda.
8. Stabilirea si securizarea canalelor de comunicare intranet si internet.
9. Instruirea salariatilor cu privire la măsurile de igienă.
10. Să pună la dispoziţie ultimele informaţii provenite din surse oficiale.
Angajatorii pot comunica şi colabora cu medicul de medicina muncii, cu furnizorii externi de securitate
şi sănătate în muncă sau cu reprezentanţii interni ai acestor servicii, pentru a putea institui măsuri de
protecţie adecvate.
CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)
Masuri generale:
1. Spălați-vă mâinile de multe ori;
2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
3. Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;
4. Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;
5. Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;
6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
7. Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați
asistență persoanelor bolnave;
8. Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;
9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel
puțin 14 zile;
10.

Animalele de companie nu transmit coronavirus.

1. Spălați-vă mâinile de multe ori
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Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și
săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe
bază de alcool de 60%. Spălarea mâinilor elimina virusul.
2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute
Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc,
strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată.
3. Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile
Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel eviați
atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile. Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus
răspândidu-se in tot corpul .
4. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți
Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un
șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați măinile. Dacă in momentul în care
tușiți vă acoperiți gura cu mâinile ,puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.
5. Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul
Momentan, nu există cercetări științifice care evidentiază ca folosirea medicamentelor antivirale, pot preveni
infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționeaza doar impotriva bacteriilor nu împotriva
virusului. Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau tratament,
decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană.
6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool
Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin, clor, înnălbitori,
solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să
recomande.
7. Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care
acordați asistență persoanelor bolnave
Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea măștii de protecție doar în cazul în care suspectați că
ați fost contaminat cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse, strănut, sau în cazul in care acordați
asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus. (O calatorie recenta în China
sau zonele in carantina din Europa, cu simptome respiratorii).
UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează răspândirea virusului dar trebuie să fie
folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de
secunde. Nu este necesar a se folosi măști de protecție suprapuse una peste alta.
8. Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase
Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun nici
unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieste mult timp pe suprafețe . Până în
prezent nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus
(Covid-19).
9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de
cel puțin 14 zile
Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors dintr-o călătorie din
China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care sau întors din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați
dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare.
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Purtați mască de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală
bine mâinile.
10 .Animalele de companie nu transmit coronavirus
În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici pot fi infectate de virus. În orice
caz, trebuie să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact cu animalele de
companie.
Obligatii/informatii suplimentare:
Carantina se instituie pentru toate persoanele care nu prezintă simptome dar care se întorc din zonele cu
transmitere comunitară extinsă a noului coronavirus (COVID-19).
Carantina va dura o perioadă de 14 zile și va fi organizată în spații special amenajate, puse la dispoziție de
autoritatea locală, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică.
Autoizolarea se instituie pentru persoanele care nu prezintă simptome dar:


au călătorit în ultimele 14 zile în regiuni/localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât
cele cu transmitere comunitară extinsă



au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere
comunitară extinsă



au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19).



membrii de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus

Aceste persoane se vor autoizola la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile de la data întoarcerii din călătorie,
respectiv de la data ultimului contact cu o persoană simptomatică/confirmata. În acest timp, vor fi monitorizate
de către medicul de familie sau, în lipsa acestuia, de către Direcția de Sănătate Publică.
Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă și a celor afectate se actualizează de fiecare dată când este
nevoie și poate fi consultată pe pagina https://www.cnscbt.ro/ sub titulatura: „Lista zonelor cu transmitere
comunitara extinsa si a altor zone afectate de COVID 19”
Masuri in situatia de autoizolare/carantina
În primul rând, este important să contactați angajatorul și/sau unitatea de învățământ pentru a-i înștiința că vă
aflați în autoizolare la domiciliu.
La finalul perioadei de autoizolare, elevii și studenții beneficiază de scutire medicală, iar persoanele angajate,
de concediu medical.
Concediul medical va fi eliberat de către medicul de familie, după ieșirea din izolare, în baza certificatului DSP,
nemaifiind nevoie de adeverință de la angajator.
Conform prevederilor OUG 158/2005 și art. 60 (2) din Normele de aplicare, în cazul concediilor medicale
pentru carantină, angajatul nu este obligat să depună la angajator certificatul pentru luna anterioară până în
data de 5 a lunii în curs, ci până la sfârșitul lunii în curs. Astfel, angajatul poate depune certificatul pentru
concediul medical după ieșirea din izolare/carantină.
Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul, la fel ca în cazul
concediilor medicale acordate pentru o boală obișnuită.
Durata concediilor pentru carantină nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat
pentru celelalte afecțiuni și nu se aplică restricția de 10 zile valabilă pentru concediul și indemnizația pentru
incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii.
………............................ SRL
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PROCES VERBAL DE INSTRUIRE 1/2020
din data ……………..
Subsemnatul ............................................., conducator punct de lucru, am efectuat instruirea privind
masuri igienico-sanitare la locul de munca Prevenire infectare COVID 19
cu personalul//lucratorii SC ......................................................... SRL.

La instruire au participat:

Nr.
crt.
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Numele si prenumele

Semnatura
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Efectuat instruirea
Functia

..................................................,

Numele si prenumele .............................................................,
Semnatura _________________

5

