NOTĂ INFORMARE
ANGAJAȚI
INFECȚIA COVID-19

Fundamentare
2019-nCoV (devenit ulterior SARS-CoV-2) este o nouă tulpină de
coronavirus care nu a fost identificată până acum la oameni. Izbucnirile
de infecții cu coronavirusuri noi în rândul oamenilor sunt întotdeauna
de importanță pentru sănătatea publică și genereaza îngrijorare.
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Pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță este necesară
implementarea măsurilor de reducere a riscului de infectare cu noul
coronavirus.
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Ordin nr. 3577 / 831 / 2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea
desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și
sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă
Ordin nr. 1.082/97/1.112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul
transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea
răspândirii COVID-19
Hotărâre nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie
2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19
Ordin nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării
măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea
obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul
SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu
noul coronavirus (COVID-19)
Hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor
(https://bh.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/)
Proceduri / Reglementări și Norme Interne

Măsuri de reducere a riscului de infectare cu noul coronavirus
•

este obligatorie purtarea măștii (medicale/nonmedicale) în
spațiile interioare / exterioare, care pentru o protecție
eficientă trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

•

menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate
zonele din cadrul instituției

•

menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp
de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de
câte ori este nevoie;

•

evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;

•

menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica
cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel
de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință
va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va
efectua imediat igiena mâinilor;

•

folosirea pentru dezinfecție doar a produselor biocide
avizate/autorizate

•

limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute,
la o distanță de minimum 1,5 m;

•

înainte de plecarea spre locul de muncă, se impune
automonitorizarea stării generale și a temperaturii corporale.
Persoanele care prezintă semne de infecție respiratorie (tuse și
strănut frecvente, stare generală alterată, dificultăți de
respirație etc) și / sau la termometrizare înregistrează o
temperatură mai mare de 37,3°C, la determinări succesive (se
repetă procedura de evaluării temperaturii după 5 minute de
repaus), nu se vor prezenta la serviciu și vor anunța angajatorul
precum și medicul de familie pentru a beneficia de asistență și
sfat medical.

•

angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.)
și/sau febră mai mare de 37,3 grade C și/sau stare general
alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat
izolați de restul colegilor și trimiși la domiciliu sau la unități
sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a
cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii;

•

angajații care au venit în contact direct cu o persoană
confirmată cu infecția COVID-19 vor anunța imediat
angajatorul, medicul de familie și se vor carantina la domiciliu
pentru 14 zile

•

sosirea și plecarea de la locul de muncă se vor face individual,
ori de câte ori este posibil. În cazul utilizării mijloacelor de
transport în comun se vor respecta recomandările privind
măsuri și reguli necesar a fi respectate în mijloacele de
transport în comun, pe perioada stării de alertă, pentru
prevenirea răspândirii COVID-19 (în zonele de așteptare a
mijoacelor de transport în comun se va respecta o distanță de
minim 1.5 m față de alte persoane și se va purta masca de
protecție, accesul pasagerilor în mijlocul de transport se
realizează pe ușa din față, iar coborârea se realizează pe
cealaltă/celelalte ușă/uși, dacă aceasta/acestea există, pentru
accesul la bordul mijlocului de transport și pe toată durata
călătoriei, pasagerii sunt obligați să poarte masca de protecție,
astfel încât să le acopere gura și nasul, la îmbarcare/debarcare,
pasagerii trebuie să respecte o distanță minimă de siguranță
unul față de celălalt, în mijloacele de transport în comun se vor
respecta măsurile de distanțare și se vor ocupa doar locurile
marcate corespunzător)

•

în grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare a
mâinilor (apă, săpun) și dezinfectant pentru mâini
avizat/autorizat.

•

elementele folosite de mai multe persoane (de exemplu,
mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) trebuie
să fie dezinfectate periodic cu produse biocide
avizate/autorizate în acest scop

•

personalul de curățenie va desfășura activitățile de curățenie și
dezinfecție conform orarului stabilit și va purta echipament
adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2
(mască, mănuși).

•

dispenserele cu produsele biocide avizate/autorizate pentru
dezinfecția mâinilor și covorașele cu dezinfectant trebuie să fie
amplasate la intrare și în alte zone accesibile.

•

se vor asigura un număr adecvat de coșuri de gunoi închise cu
capac acționat cu pedală, pentru colectarea selectivă a
deșeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a unității

Alte măsuri
- reinstruiri în domeniul securității și sănătății în muncă. Reinstruirea
trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARSCoV-2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al
lucrătorilor;
- stabilirea activităților care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție
de specificul acestora și de resursele disponibile, și implementează
măsurile necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în
condițiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2,
inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau
muncă la domiciliu - care poate rămâne o prioritate;
- identificarea riscurilor specifice condițiilor de contaminare
epidemiologică și actualizarea documentului de evaluare a riscurilor
pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de
desfășurare a activității, în vederea luării măsurilor necesare pentru
combaterea răspândirii SARS-CoV-2;
- stabilirea de consultări cu reprezentanții angajaților cu
responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și,
după caz, cu membrii Comitetului de securitate și sănătate în muncă;
- afișarea la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate a regulilor de
conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care
intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea
îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
- informarea angajaților, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la
riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile
de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul
unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în
care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă
prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2;
- asigurarea de echipamente individuale specifice de protecție
împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2
- individualizarea programul de lucru al angajaților (cu deosebire al
angajaților din grupurile vulnerabile) care desfășoară activitatea în
spațiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de
natura și specificul activităților desfășurate, contactul direct dintre
aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;
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